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ഇലയക്്്്ംമ്ള്്ിനം്
ബകട്ബവണ്്...!

ടമടര്ൊ മാഡം

സവ്ർണം
ഗര്ാം -4,820
പവൻ -38,560

കൊച്്ിവാട്്രകെകര്ൊ:ബാറ്്റിപോട്്്കള്കെനിരൊണംത്െങ്്ി
തോചുുി:തമതപുൊതേയലുരദുുതി
യുതടഭാഗമായുളുുതോചുുിവാടുുര
തമതപുൊയകുുുുളുു100ഇലകുപടുികുു
ലയാപതുാമോടുുുകളുതടനിരമാ
ണതുുിനുതോചുുിനകപുുലനിരമാ
ണോലയിലതുടകുുമായി.മോടുുി
തനുുുഅലുമിനിയംെടുുകുുുടിനുളുു
മലുുറു്ുകടുുിങുെടങു്ുഇനുുതലനടനുു
തായിതകഎംആരഎലുുുംതോചുുി
നകപുുലനിരമാണോലയംു(സി
എസഎ്ല)അേിയിചുുു.
പുരണമായംുസവദയുുതിയില

പരുവരതുുികുുുനുുഅതയുാധുനിക
അതിമവഗമോടുുുകളാണുവാടുുര
തമതപുൊയകുുുായിനിരമികുുുനുുത.ു
ഡിസംബേിലആദയുമോടു്ുനീറുുി
ലിേകുുും.സിഎസഎ്ലഎംഡി
യംുതെയരമാനുമായമധുഎസ.്
നായര,തകഎംആരഎലഎംഡി

യംുഅഡിഷണലെീഫുതസപകുടുു
േിയുമായഅലമകഷ്കുമാരേര
മതുടങുുിയവരരതകുുടുതുുു.
പുരണമായംുബാറുുേിൊരജി

ലപരുവരതുുികുുുനുുയാപതുാമോ
ടുുുകളമോകതുുുതതനുുഇതാദയു
മായിടുുാണുനിരമികുുുനുുതതനു്ു
തെയരമാനമധുനായരരേ
ഞുുു.തമദുുേീയസാമകുുതികവിദയു
ഉരമോഗിചുുുനിരമികുുുനുുമോ
ടുുുകളസമയബനുുിതമായിതക
എംആരഎലുുിനുസകമാറുതമ
നുുുംഅമദുുഹംവയുകുുമാകുുി.
38തജടുുികളുുഉളുുതപുുതട76കി

മോമീറുുേിലുുരരനുുുകിടകുുുനുുര
ദുുതിയായാണുഇതകുുലുുംഅവ
സാനമതുുതടപുരുുതുുിയാകുുാനു
മദുുേികുുുനുുജലതമതപുൊവിഭാവ
നംതെയതുിരികുുുനുുത.ുമകരളസ

രുുകുുാരിതനുുുയംുജരുുമനുുബാകുുായ
തകഎഫഡുബുുുയുവിതനുുുയംുസംയു
കുുസംരംഭമാണുവാടുുരുുതമതപുൊ.
തകഎഫഡുബുുുയു576മോടിരുര
വായരുയായിനലുുകംു.102മോടി
യാണുസരുുകുുാരുുവിഹിതം.ഭുമി
ഏതറുുടുകുുലിനുപരുതീകുുികുുുനുു
72മോടിഉളുുതപുുതട750മോടിരു
രയാണുരദുുതിതചുുലവ.ുഇതിനു
പുേമമവാടുുരുുതമതപുൊസമ്ാരുുടു്ുസി
റുുിയിമലകു്ുഎതുുികുുുനുുതിനായി
പബുഹുുപുരംരാലംഉയരംകുടുുിപു
നരുുനിരുുമികുുുനുുതിനു30മോടി
രുരയംുകണകുുാകുുിയിടുുുണു്ു.
മോടുുുകതളലുുാംഎയരുുകണുുീ

ഷനുുഡുആയിരികുുും.സവസഫ
യംുഉണുുാകംു.ആദയും100മര
രുുകുുിരികുുാവുനുു23മോടുുുകളംു
രിനുുീടു50സീറുുുകളുളുു55മോ

ടുുുകളംുഎതുുും.മണികുുുേിലുു10
മോടുുികുുലുുസമലാണുമവഗത.
100സീറുുുളുുമോടുുിനു4.5മോടി
രുരയംു50സീറുുുളുുതിനു2.6മോ
ടിരുരയുമാണുനിരുുമാണതചുുലവ.ു
അറുുകുറുുപുുണികളുുകുുായിമതവര
യിലംുകാകുുനാടുകിനുുപഫുരാ
രുുകുുിലംുയാരുുഡുകളനിരുുമി
കുുും.16റുടുുുകളിലാണുവാടുുരുുതമ
തപുൊസരുുവീസ്നടതുുുക.
മവമുുനാടുകായല,സകതപുുുഴ

കായലുു,കടപമുുുയാരുുതുടങുുിയവ
യിലുതടകടനുുുമോകുനുുവാടുു
രുുതമതപുൊതോചുുിയുതടപരുാനുുപരു
മദേങുുതളയംുപരുധാനനഗരഭാഗ
ങുുതളയംുബനുുിപുുികുുും.വാടുുരുു
തമതപുൊതജടുുികളിമലയകുു്ുഓതടു,ു
ടാകുസി,ബസ്ഫീഡരുുസരുുവീസു
കളുമുണുുാകംു.

സോണിയത്ടരം്

വാഹന ശരഖകളട്െ
കാോവധി വീണ്്്ം നീട്്ി
നയുുഡലഹി:വാ
ഹനസംബനുു
മായമുഴുവന
മരഖകളംുപു
തുകുുാനുളുു
കാലാവധിഡി
സംബര31വ
തരനീടുുി.സപുഡ
വിങുസലസന

സ,്ഫിറു്ുനസ്സ
രടുുിഫിതകുുറുുുക
ള,രജിസമ്പുടഷ
നസരടുുിഫിതകുു
റുുുകള,തരരമിറുുു
കളതുടങുുിയവ
പുതുകുുാനാണു
മകപനുുുമോഡുഗ
താഗത-സഹ

മവമപനുുുാലയംകുടുതല
സമയംഅനുവദിചുുത.ു
തോവിഡു19വയുാരനതുുി
തനുുുരശുുാതുുലതുുിലാണു
മാരചു്ു31നുകാലാവധിഅ
വസാനിചുുമുഴുവനമരഖക
ളകുുുംഇളവുനലകിയത.ു
മനരമതുുതസപറുുുംബര30
വതരയായിരുനുുുഇളവ.ു

നയുുഡലഹി:ഏഴുമണികുുുരനീണുുചു
മടേിയെരചുുകളകുുുമേഷംമോണപഗു
സ്പരുവരതുുകസമിതിയിലതീരുമാന
മായി-ഇടകുുാലപരുസിഡനുുുായിമോ
ണിയഗാനുുിതുടരംു.മോണിയനിര
മദേിചുുതുപരുകാരംപുതിയപരുസിഡ
നുുുിതനതതരതഞുുടുകുുാനുളുുനടരടി
പകുമങുുളകുുായിആറുമാസതുുിനകം
എഐസിസിസമമുുളനംവിളികുുും.
താനഅധയുകുുസുുാനംഒഴിയുക

യാതണനു്ുവിരെവുലസമമുുളനതുുി
തനുുുതുടകുുതുുിലപരുഖയുാരിചുുമോ
ണിയസമാരനപരുസംഗതുുിലഅനു
രഞജുനതുുിതനുുുസവുരതുുിലാണുസം
സാരിചുുത.ുവിമോജനകതതുുഴുതിയവ
മോടുതനികുുുവിമോധമിതലുുനുുുമോ
ണിയരേഞുുു.""എനികുുുമവദനിചുുു,
രമകു,ുഅവതരലുുാംഎതനുുുസഹപരുവ
രതുുകരാണ.ുനമുതകുുനുുിചുുുപരുവര
തുുികുുാം''-മോണിയരേഞുുു.
രാരടുുികുുുസുുിരംപരുസിഡനുുുുംകു

ടുുുമനതുതവുവംുസമുലരരിഷക്രണ
വംുമവണതമനുുുചുണുുികുുാടുുിമോ
ണിയകുുുകതതുുഴുതിയ23മനതാകുു
ളഏതാണു്ുഒറുുതപുുടുനുുഅവസുുയാ
യിരുനുുുപരുവരതുുകസമിതിമോഗ
തുുിലംുപുേതുുും.എഐസിസിസ
മമുുളനംവിളികുുുംവതരമോണിയ
അധയുകുുയായിതുടരണതമനു്ുപരുവര
തുുകസമിതിആവേയുതപുുടുനുുപരുമമ
യംമുനപരുധാനമപനുുുിമനമോഹന
സിങുഅവതരിപുുിചുുു.പരുമമയംസമമുുള
നംഅംഗീകരികുുുകയംുതെയതു.ുരാ
രടുുിയിലസംഘടനാരരമായമാറുുങുുള
വരുതുുാനമോണിയതയഅധികാര
തപുുടുതുുിയിടുുുണു്ു.
അധയുകുുസുുാനതുുുതുടരാനപരുവ

രതുുകസമിതിഏകകണഠുമായാണു
മോണിയമോടുഅഭയുരഥിചുുതതനു്ുരി
നുുീടുവാരതുുാസമമുുളനതുുിലഐ
ഐസിസിജനേലതസപകുടുുേിതക.സി.
മവണുമോരാലരേഞുുു.രാരടുുിതയ
യംുമനതുതവുതതുുയംുദുരബലതപുുടു

തുുാനആതരയംുഅനുവദികുുിതലുു
നുുുംമവണുമോരാല.രാരടുുിയുതട
ആഭയുനുുരവിഷയങുുളമാധയുമങുുളിലു
തടപുേതുുാവുനുുതുഅചുുടകുുതുുിനു
വിരുദുുമാതണനുുുംപരുവരതുുകസമി
തിചുണുുികുുാടുുി.കതു്ുമോരനുുതില
കതുുയചുുവരതകുുതിമരനിേിതമായ
വിമരേനമാണുമോഗതുുിലുയരനുുത.ു
മോണിയകു്ുതുടരാനകഴിയിതലുു

കുുിലരാഹുലഗാനുുിഅധയുകുുസുുാ
നതുുുതിരിചുുുവരണതമനു്ുെിലമന
താകുുളആവേയുതപുുടുുു.മോണിയയു
തടമനതുതവുതുുിതനതിമരഒരുമനതാ
വുമോലംുമോഗതുുിലവിമരേനമു
നുുയിചുുിലുു.രാഹുലഗാനുുിയുതടെില
രരാമരേങുുളഗുലാംനബിആസാദി
തനതോടിപുുിചുുുതവനു്ുരാരടുുിവുതുു
ങുുളരേയുനുുുണു്ു.എനുുാല,ഗുലാം
നബിഅതുനിമഷധിചുുു.
തങുുളഅയചുുകതുുിതനുുുഒരുഭാ

ഗംവായിചുുഗുലാംനബിആരംുമോ
ണിയയകുുു്എതിരതലുുനുുുവയുകുുമാ

കുുി.വിമരേനങുുളഉയരനുുസാഹെ
രയുതുുിലരാജിവയകുുുാതമനുുുംഅമദുു
ഹംരേഞുുു.ദേകങുുളമുനപുഇനുുി
രഗാനുുികുുുംസഞജുയുഗാനുുികുുു
തോപുുംപരുവരതുുിചുുതംുവികാരഭരിത
മായിഗുലാംനബിഓരമിപുുിചുുതായാ
ണുരാരടുുിവുതുുങുുളിലനിനുുേിയു
നുുത.ുകതുുിലഒപുുുവചുുവരിലഉള
തപുുടുുആനനുു്േരമയംുമുകുളവാ
സന്ികുുുംഉടന"േികുു'ഏറുുുവാങുുാ
നതയാോതണനുുുമോഗതുുിലരേ
ഞുുു.എനുുാല,എനുുുംരാരടുുിമോ
തൊപുുമായിരികുുുതമനുുുംഅവരവയു
കുുമാകുുി.
കതുുിതനതിമരനിേിതവിമരേന

മാണുരാഹുലഉനുുയിചുുത.ുകതുുിനു
രിനുുിലബിതജരിതയസഹായികുുുക
എനുുലകുുുയമുതണുുനുുുരാഹുലരേ
ഞുുതുഗുലാംനബിതയപരുമോരിപുുി
ചുുുഎനുുുരാരടുുിവുതുുങുുളരേയു
നുുു.എനുുാല,അതുരാരടുുിനിമഷധി
ചുുിടുുുണു്ു.

പ്രിയതര്സിഡന്്്ികെകരരകഞ്്ട്ക്്ാൻഐഐസിസിവിളിക്്്ം
ബവദെികച്്ങ്്ിലം്ആബോടം്വിബോധമികല്്ന്്്ബോണിയഗാന്്ി

100മോടുുുകളുതടനിരമാണംതോചുുികപുുലോലയില ബാറ്്റിയാതര്ാബോട്്്കൾബോകത്്ാദയ്ം

ശര്േ യാം സ ്
ക ്മാ ര്് 
രാ ജയ് സ ഭ യി ശേ ക്്്
41-88 

തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതു്ുഇനുുതല
1,242മരരുുകു്ുതോവിഡ1ു9സവേസ്ബാ
ധസുുിരീകരിചുുതായിആമോഗയുമപനുുുി
തക.തക.സേലജ.1,081മരരുുകു്ുസമുു
രുുകുുതുുിലുതടയാണുമോഗംബാധിചുുത.ു
െികിതുുയിലായിരുനുു1,238മരര തോവി
ഡുമുകുുരായി.ഇനുുതല11തോവിഡുമര
ണംസുുിരീകരിചുുു.മോഗംസുുിരീകരിചുുവ
രിലുു39മരരുുവിമദേരാജയുങുുളിലുുനി
നുുും88മരരുുഇതരസംസുുാനങുുളിലുുനി
നുുുംവനുുവരാണ.ുഅവരിലുു95മരരുതട
സമുുരുുകുുഉേവിടംവയുകുുമലുു.34ആമോ
ഗയുപരുവരുുതുുകരുുകുുാണുഇനുുതലമോഗം
ബാധിചുുത.ു

തിരുവനനുുപുരം182,മലപുുുേം169,എേ
ണാകുളം165,കാസരുുമോഡു118,തോ
ലുും112,രാലകുുാടു99,മോടുുയം89,
മോഴിമകുുടു81,കണുുുരുു76,ആല
പുുുഴ60,തുശുരുു46,വയനാടു20,
ഇടുകുുി9,രതുുനംതിടുു6എ
നുുിങുുതനയാണുജിലുുാതല
തോവിഡുകണകു്ു.
കാസരുുമോഡുതോേകുുലുുസവു

മദേിമോഹനനുു(71),എേണാകു
ളംരളുുുരുതുുിസവുമദേിഎ.എം.മുകു
നുുനുു(81),മലപുുുേംമുസലിയാരുുരീടികസവു
മദേിഇലുുുയാസ്(47),തിരുനലുുമവലിസവുമദ
േിനിമേിയമോണുു(80),കാസരുുമോഡുെ

പനുുുഗിരിസവുമദേിനിലീല(60),കാസരുുമോ
ഡുഉപുുളസവുമദേിഇസഹ്ാകുമഷഖു

(71),തിരുവനനുുപുരംരഴയകട
സവുമദേിവരദനുു(67),തോലുുംര
തുുനാപുരംസവുമദേിസാോമുു
(74),മോടുുയംവടവതുുുരുുസവു
മദേിടി.എനുു.െപനുുുനുു(74),തിരു
വനനുുപുരംരാേോലസവുമദേി

നിലിബീസ്(70),തോലുുംകുറുുിചുുിേ
സവുമദേിഷഹീരുുകുടുുി(50)എനുുിവ

രുതടമരണംതോവിഡുമുലമാതണനു്ു
ആലപുുുഴഎനുുഐവിസുുിരീകരിചുുു.ഇ
മോതടസംസുുാനതതുുആതകതോവിഡു
മരണം234ആയി.

1,242പേര്്ക്്്
കൊവിഡ്11

മ ര ണം 
സമ്്ർക്്ത്്ില്കെ

1,081
കൊവിഡ്മ്ക്്ർ

1,238 

അവിശവ്ാസംതള്്ി
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം:എലഡിഎഫുസരകുുാരില
അവിേവുാസംമരഖതപുുടുതുുിപരുതിരകുുംനി
യമസഭയിലതകാണുുുവനുുപരുമമയം12മണി
കുുുമോളംനീണുുെരചുുയകുു്ുമേഷം40നുഎ
തിതര87മോമടുുതടതളുുി.മകരളനിയമസഭ
യുതടെരിപതുതുുിലഇപതുയംുസദരഘയുമുളുു
മറുരടിപരുസംഗംആദയുമായിനടതുുിയമുഖയുമ
പനുുുിയായിരിണോയിവിജയനമാറുകയംു
തെയതു.ുരാവിതല10.45നുആരംഭിചുുെരചുുയു
തടമോതടുുടുപു്ുരാപതുി9.20നുആരംഭിചുുു.
മുഖയുമപനുുുിയുതടമുമനുുമുകുുാലമണികുുുര

നീണുുമറുരടിപരുസംഗതുുിനുമേഷംസര്ീകുു
രരി.പേുീരാമകുഷണ്നപരുമമയതുുിലുേചുുുനി
ലകുുുനുുുമടുുഎനു്ുമോദിചുുതിനുഒറുുവരിപരു
മമയഅവതാരകനായവി.ഡി.സതീേനഅ
നുകുലമായിമറുരടിരേഞുുതിതനതുടരനുുാ
ണുമോതടുുടുപു്ുമവണുുിവനുുത.ുതകാവിഡുര
ശുുാതുുലതുുിലസകതരാകുുിയായിരുനുുു
മോതടുുടുപു്ു.സഭമോതടുുടുപുുിനുമേഷംരാപതുി
9.30നുരിരിഞുുു.
െരമോരൊരതുുിനംു2020തലധനകാരയു-

ധനവിനമോഗബിലുുുകളകുുുംമേഷംതിരു
വനനുുപുരംവിമാനതുുാവളംഅദാനികു്ുവി
ടുുുതകാടുകുുാനുളുുതീരുമാനതുുിതനതിതരയു
ളുുമകപനുുുസരകുുാരിതനതിതരയുളുുപരുമമയ
വംുരാസാകുുിയമേഷമാണുഅവിേവുാസപരു
മമയംെരചുുയതുകുുടുതുുത.ു25ഓളംമരരര
തകുുടുതുുെരചുുയിലഎവിതടയംുതതാടാതത
ബിതജരിഎംഎലഎഒ.രാജമോരാലംുസവു
തപനുുുഅംഗംരി.സി.മോരജംുനിലരാതടടു
തുുമപുുളമകരളമോണപഗുസ്മോസ്വിഭാ
ഗംഎംഎലഎമാരെരചുുയിലനിനുുുംരാജയു
സഭാമോതടുുടുപുുിലനിനുുുംവിടുുുനിനുുു.
െരചുുയകുുുിതടതരാതുമരാമതുുുവകുപുുിതല

അഴിമതിആമോരണവവുമായിപരുതിരകുു
മനതാവുരമമശുതെനുുിതുുലയംുആമോഗയുവ
കുപുുിതലഅഴിമതിആമോരണങുുളുമായിപരു
തിരകുുഉരമനതാവുഎം.തക.മുനീറംുരംഗ
തതുുതുുിതയകുുിലംുഅതതുവകുപുുിതലമപനുുുി
മാരമറുരടികളനലകിയമോതടആമോര
ണങുുളുതടമുനതയാടിഞുുു.
ആറുമണികുുുമോളംഭരണ-പരുതിരകുുങുു

ളനടതുുിയെരചുുയകുുുുംആമോരണപരുതയുാ

മോരണങുുളകുുുംമേഷം
അഞുുരമോതടമുഖയുമപനുുുി
രിണോയിവിജയനമറുര
ടിനലകാനഎഴുമനുുറുുു.സ
രകുുാരരദുുതികളുതടഅവ
സുുയംുപരുതിരകുുമോദയു
ങുുളകുുുമറുരടിയംുരേ
ഞുുാണുമുഖയുമപനുുുിമു
മനുുടു്ുമോയത.ുഇതിനിതട
പരുസംഗംനീണുുുമോകുനുുു
തവനുുാമോരിചു്ു8.30നുമേ
ഷംപരുതിരകുുംനടുതുുള
തുുിലിേങുുിമുപദുാവാകയുംവി
ളിതുടങുുി.എനുുാലഅതു
കുസാതതമുഖയുമപനുുുിപരു
സംഗംതുടരനുുു.മുമനുുമു
കുുാലമണികുുുേിനുമേഷം
രാപതുി9.15നാണുമുഖയുമപനുുുി
മറുരടിപരുസംഗംഅവസാ
നിപുുിചുുത.ു

തിരുവനനുുപുരം:മലാകുതാ
പനുുുികുജനതാദളുുസംസുുാന
പരുസിഡനു്ുുഎം.വി.മപുേയാംസ്
കുമാരുുരാജയുസഭയിമലകുുുതത
രതഞുുടുകുുതപുുടുുു.ഇനുുതലനി
യമസഭാമനുുിരതുുിലുുരാജയുസ
ഭാസീറുുിമലകു്ുനടനുുഉരതതര
തഞുുടുപുുിലുുയുഡിഎഫുസുുാ
നാരുുതുുിലാലുുവരുുഗീസ്ക
ലുുരകവാടിതയ41നുഎതിതര
88മവാടുുുകളുുകുുാണുഅമദുു
ഹംരരാജയതപുുടുതുുിയത.ു
മകരളമകാണുുപഗുസ്മജാസ്

തക.മാണിവിഭാഗംഎംഎ
ലുുഎമാരായമോഷിഅഗസുുുുിനുു,
എനുു.ജയരാജുഎനുുിവരുുവിടുുു
നിനുുു.രാരുുടുുിനിലരാടിതനതു
ടരുുനു്ുബിതജരിഅംഗംഒ.രാജ
മഗാരാലംുമവാടു്ുതെയതുിലുു.ഭര
ണരരിഷക്ാരകമുുിഷനുുതെയ

രുുമാനുുവി.
എസ.്അ
െയുുതാന
നുുനുു,സി.
എഫ.ു
മതാമസ,്
മജാരുുജു
എം.മതാ
മസ്എ
നുുിവരുു
അനാ
മരാഗയും
കാരണം

മവാടുുുതെയുുാതനതുുിയിലുു.ഒരു
മവാടു്ുഅസാധുവായി.
മുനമകപനുുുമപനുുുിഎം.രി.വീ

മരപനുുുകുമാേിതനുുുനിരയുാണ
തതുുതുടരുുനു്ുഒഴിവുനുുസീറുുി
മലകുുായിരുനുുുതതരതഞുുടു
പു്ു.രണുുുവരുുഷംകാലാവധിയാ
ണുഅവമേഷികുുുനുുത.ുവീമര
പനുുുകുമാേിതനുുുയംുഉഷവീമര
പനുുുകുമാേിതനുുുയംുമകനാണ.ു
2006ലംു2011ലംുകലുുരറുുതയ
പരുതിനിധീകരിചു്ുനിയമസഭാം
ഗമായി.മാതുഭുമിമാമനജിങു
ഡയേകറുുുോണ.ുപരുസ്പടുസു്ുുുഓ
ഫുഇനുുുയ(രിടിഐ)ഡയേകറുുു
രുുമബാരുുഡുഅംഗവംുഇനുുുയനുു
നയുുസ്മരപുുരുുതസാസസറുുി
മകപനുുുഎകസുികയുുടുുീവുകമുുിറുുി
അംഗവംുമകരളേീജയുണലുുക
മുുിറുുിതെയരുുമാനുമാണ.ു

മ്ഖയ്െരത്്്ിപിണറായി
വിജയൻനിയെസഭയിൽ
സംസാരിക്്്ന്്്.

കൊച്്ിവാട്്ർകെകര്ൊയക്്്ായിനിർെിക്്്ന്്ഇലക്രര്ിക്്ൽബോട്്്ക
ള്കരബല്്റ്്്കട്്ിങ്ഇന്്കലകൊച്്ികപ്്ൽനിർൊണശാലയിൽനര
ന്്ബപ്്ൾ.

തിരുവനനുുപുരംവിമാന
തുുാവളം:പരുമമയതതുുഎ
തിരുുകുുുകമോഅനുകു
ലികുുുകമോതെയുുാതത
ഒ.രാജമോരാലുു.
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ന ഷ്് നപ് ്ട്്്
സോനുുാനിതാലുകുു്കീഴമുടി
അംശംകാലടി ശദശതുുുകു
ണുുുരറമുുിലുു അബുുുളുു എ
നുു,എസുുു ശരരിലുുഎടപുുാളുു
സറഓഫീസിലുു2002ലുു3752
ആധാരനുരകാരംതീരുവാങുുി
യഒറിജിനലുുആധാരംയാനുത
മശുധയ നഷുുസുപുടുുു നുരസ്തുത
ആധാരം കണുുുകിടുുുനുുവരുു
താസഴകാണുനുുഅനുഡസുുിലുു
എതുുിചുുു തരുവാനുു താലുുര
രുയസുപുടുനുുു

എനുു്
കുണുുുരറമുുിലുുഅബുുുുളു,ു
ശോലനുത,
കാലടിരിഒ,
എടപുുാളുു
ശോണുു.9846667130

തിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളവിലപ്്നസക്്തിസരജനതാഗപ്വാെികളച്്റലസെന്്്റിസന്്്രനത്തവ്ത്്ിലരോഴിരക്്ട്നടന്്
ഗപ്തിരേധധരണ.

ശോഴിശുകുടു:ചകുുിടുുപുുാറരചുുായതുുിലുുപുഴി
ശുതുടു സകയുരി സ്കുളുു രരിസരതുു് നുരവ
രുുതുുികുുുനുുരനുുിഫാമുകളുസടനുരവരുുതുുനം
സമീരവാസികളുുകുുുംകുടുുികളുുകുുുംഅധുയാര
കരുുകുുുംആശോഗുയനുരശുനങുുളുണുുാകുുുനുുസാ
ഹചരുയതുുിലുു നിയമനുരകാരം നിരുുതുുിവയുകുു
ണസമനുു്സംസുുാന മനുഷുയാവകാശകമുുീഷ
നുു.നടരടിസുവീകരികുുുനുുതിനുമുമുു്രനുുിഫാം
ഉടമകളുുകുു്ശോടുുിസ്നലുുകിഅവസരശകളുുകുു
ണസമനുുുംകമുുീഷനുുജുഡീഷുയലുു അംഗംരി 
ശോഹനദാസ്ഉതുുരവിലുുരറഞുു.ുവിഷയതുുി
ലുുചകുുിടുുപുുാറനുഗാമരചുുായതുു്സസനുകടുുറിറി
ശുപുരുുടുു്സമരുുപുുിചുുു.
സുുലതുു്നുരവരുുതുുികുുുനുുരനുുിഫാമുകളുുര
ചുുായതുുിനുസറവലസനുുശോഅനുമതിശോ
കുടാസതനരുവരുുതുുികുുുനുുതാസണനുു്റിശപുുരുുടുുി
ലുുരറയുനുുു.സുുലതുു്മുനുു്രനുുിഫാമുകളുു

നുരവരുുതുുികുുുനുുുണുു്.പുറതുു്നിനുുുംസോണുുു
വരുനുുശോടുുലുുമാലിനുയംഅശാസ്നുതീയമായി
സംസ്കരികുുുനുുതുകാരണംരരിസരമലിനീ
കരണതുുിനു കാരണമാകുനുുുസുണുനുു് റിശുപു
രുുടുുിലുുരറയുനുു.ുഫാമിസലമാലിനയുങുുളുുമഴകുുാ
ലതുു് ഒഴുകി നീരുുതുുടങുുളിലും കുടിസവളുു
ശനുസാതസുകളിലുുഎതുുാനുുസാധയുതയുണുു.്സമ
ഡികുുലുുഓഫീസരുുനടതുുിയരരിശോധനയി
ലുുമാലിനയുസംസ്കരണംഅരരയുാപതുവുംരരി
താരകരവുമാസണനുു് റിശുപുരുുടുുിലുുരറയുനുുു.
ഈസാഹചരുയതുുിലുുഫാംഉടമകളുുസുകുതിസര
അടിയതുുിരകരുുശനനടരടികളുുസവുീകരികുുണ
സമനുു്കമുുീഷനുുആവശുയസുപുടുുു.ചകുുിടുുപുുാറനുഗാ
മരചുുായതുു്സസനുകടുുറികുുാണുനിരുുശുദുശംന
ലുുകിയതു.സ്കുളുുഅധുയാരകരുുകുു്പുറശമനുര
ശദശവാസിയായശോണുുസനുംരരാതിനലുുകി
യിടുുുണുു്.

സ്ക്ള്്പരിസരതത്്പന്്ിഫാംനിയമഗപ്കാരം
നിര്്ത്്ിവയക്്്ണതമന്്്മന്ഷയ്ാവകാശകമ്്ീഷന്്

നവീകരിച്്രപരാഗമ്്്വയ്ാപാരഭവന്്വയ്വൊയിഏരോപനെമിതിെംസ്്ാനഗപ്െിഡന്്്്ടി.ന
െറ്ദ്്ീന്്ഉദഘ്ാടനംസചയ്്്ന്്്

ന വീ ക രി ച്് ശര രാ ശപ്്് 
വയ്ാ രാ ര ഭ വ ന്് ഉ ദഘ്ാ ട നം
നച യത്്
ശരരാനുമുു:ശകരളവുയാരാരിവുയ
വസായി ഏശോരന സമിതി
യുസടഭാഗമായശരരാനുമുുമരുുചുു
ുുു്അശോസിശയഷനസുറനവീ
കരിചുുശരരാനുമുുവുയാരാരഭവ
നുുസകടുുിടംനുരവരുുതുുനമാരംഭി
ചുു.ുശോവിഡുമാനദണുുനരുകാ
രംലളിതമായിനടതുുിയചട
ങുുിലുു വുയാരാരി വുയവസായി
ഏശോരനസമിതിസംസുുാ
നനുരസിഡുുു്ടി.നസറുദുുീനുുഉ
ദുഘാടനംസചയുതു.
യുണിറുു് നുരസിഡുുു് സുശരഷ്
ബാബുവകലാസ്അധുയകുു
തവഹിചുുു.ജിലുുജനറലുുസസ
നുകടുുറിസക.ശസതുമാധവനുു,ജി
ലുു സസനുകടുുറിഅലങുുാരുു ഭാസ്
കുുരനുു,ആരുു.സക. മുസുു, കിം
ഗുസ് മുഹമുുദു, വിജയലകുു്മി
നമുുുയാരുു,രതുുിനിബാലനുു,ഒ.
രി.മുഹമുുദ,ുസലീംമണവയലുു
തുടങുുിയവരുുസംബനുുിചുുു.

ശമപുുയുുുരുു:ചാവടുു്മഹലുു്കമുുിറുുി
കുു്ആതുരശസവനതുുിനുളുു
സമഡികുുലുു ഉരകരണങുുളുു
വകമാറി.ചാവടുു്സുവശദശിയും
ഖതുുറിലുുനുരവാസജീവിതംന
യികുുുകയുംസചയുുുനുുസി.സക
റഷീദുശോളനിയുസടനുശമഫല
മായി ഒരു അഭുയുദയകാംകുുി
യിലുു നിനുുും ലഭിചുുഫണുുുര
ശോഗിചുുാണുസമഡികുുലുുഉര

കരണങുുളുുവാങുുിയത.ുഉരക
രണങുുളുസട വകമാറുും സി.
സകആുുു് സക.സക വാടുസപുു്
നുരുപുു്സചയരുുമാനുുസി.സകസോ
യുതീനുുഹാജിമഹലുു്നുരസിഡ
ുുു്രി.കുഞുുമുുതിനുനലുുകി
നിരുുവുുഹിചുുു. മഹലുു് ജനറലുു
സസനകുടുുറിഎം.സകഅബുുുറഹി
മാനുു  അധുയകുുത വഹിചുുു.
എം. അബുുുലുുസലാം ഹാജി,

സക.സക. ഇനുബാഹിം, യു.സക.
അബുുുളുു,രി. അബുുുളുു,സി.
ഇ.അഷറഫു,രി.സക.കുഞുു
മുുതുമുസുുുയാരുു,വാടുസപുു്നുരുപുു്
അംഗങുുളായ സക.സക. സോ
യുതി, സി.സക. മുഹമുുദു, സി.
സക.മുജീബ,ുസി.സക.നൗഷാദ,ു
സക.സക.നിസാരുു,സി.സക. മു
ഹമുുദുശോയികുുരഎനുുിവരുു
സംബനുുിചുുു.

ആത്രഞസവനത്്ിന്ള്്
ഉപകരണങ്്ള്്കകമാറി

രോരികസളപരിചരിക്്ാന്്രവണ്്ിരേഖരിച്്സമഡിക്്ല്്ഉപകരണങ്്ള്സടകകമാറ്്ംചാവട്്്മഹ
ല്്്ഗപ്െിഡന്്്്പിക്ഞ്്മ്്തിന്നല്്കിസക്്ണ്്്െി.സകസൊയത്ീന്്ഹാജിനിര്്വ്്ഹിക്്്ന്്്.

നൊ ഴി ല്് ര ഹി ത ശവ ത നം
എടപുുാളുു:ചങുുരംകുളംആലം
ശോടുനുഗാമരചുുായതുു്സൊ
ഴിലുുരഹിതശവതനംഗുണശോ
കുുാകുുളുുകുു് 2020-21 വരുുഷ
സുതു സൊഴിലുു രഹിത ശവത
നം വിതരണം സചയുുുനുുതിനു
അരുുഹത രരിശോധികുുുനുു
തിനായിഎംശുലുയുസമനുറുകാ
രുുഡു, വരുമാനം സതളിയികുുു
നുുസരുുടുുിഫികുുറുു്എനുുിവയും
ആധാരുു കാരുുഡു, ശറഷനുുകാ
രുുഡുഎനുുിവയുസടരകരുുപുുുക
ളുുസസപുറുുംബരുുനാലാംതിയ
തികുുകം രചുുായതുു് ഓഫീ
സിലുു സമരുുപുുിശുകുണുുതാണ
നുു്നുഗാമരചുുായതുു്സസനുകടുു
റിഅറിയിചുുു.

ക തി ര ്ര്് ബാ ങ്്് 
നാ ട്്് ച ത്് ര ച്് ക്് േി
മാ ര്്ക്് റ്്്
തലശശരി:കതിരുരുുസരുുവുുീസ്
സഹകരണശബങുു്ആരംഭിചുു
നാടുുുചതുുരചുുകുുറിമാരുുകുുറുുി
സുുുഉദുഘാടനംനബാരുുഡുഡി
ഡിഎംസക.വിമശോജുകുമാരുു
ഉദുഘാടനംസചയുതു.
നബാരുുഡിസുുുസഹായശുതു
സടയാണുനാടുുുചതുുആരംഭിചുു
തു.ബാങുു്നുരസിഡുുു്നുശീജിതുു്
ശോയനുുഅധുയകുുതവഹിചുുു.
സസനുകടുുറി എം. ശോഹനനുു,
എം. എറഫീകുു്,സക. നുറുദുുീ
നുു,സക.സുശരഷ്തുടങുുിയവരുു
സംബനുുിചുുു.

ശര് തി ശഷ ധ സം ഗ മം 
ന ട ത്്ി
തിരുരങുുാടി: മുതിരുുനുു സു
നുരീം ശോടതി അഭിഭാഷകനുു
നുരശാതുു്ഭുഷണിസനതിസരയു
ളുുശോടതിയലകുുുയനടരടിറ
ദുുാകുുണസമനുുാവശുയസുപുടുു് ഇ
തുുുയനുുശൊശയഴുസ്യുണിയനുു
രരപുുനങുുാടിയുണിറുുിുുുആ
ഭിമുഖുയതുുിലുു രരപുുനങുുാടി
ശോടതികുു്മുനുുിലുുനുരതിശഷ
ധസംഗമംനടതുുി.
അഡുവ:സിരിമുസ്തഫ,അ
ഡുവ:ഓകുരലാനി,അഡുവ:സക
സരിത,അഡുവ:സിഇനുബാഹിം
കുടുുി,അഡവു:ഇ.അജീഷഎ്നുുി
വരുുസംസാരിചുുു.

ശോ ര്്ച്് േി ശോം പ്് കസ് ്:
ശര് വ ്ത്്ി ആ രം ഭി ച്്്
മശുചുരി :മശുചുരിഗവണുുസമ
ുുു് സമഡികുുലുു ശോസളജുആ
ശുരനുതിശോടനുബനുുിചുു് പു
തുതായി സുുാരികുുുനുു ശോ
രുുചുുറി ശോംപുുകുസിസുുു നുരവു
തുുിആരംഭിചുുു.
40ലകുുംരുരസചലവിലാണു
സകടുുിടംനിരുുമികുുുനുുതു.നില
വിലുളുുശോരുുചുുറികുു്സമീരമാ
ണുപുതിയശോംപുുകുസ്.മുത
ശദഹം സംസ്കുുരികുുുനുുതി
നായി ശകരള വുയാരാരി വുയവ
സായിഏശോരനസമിതി മ
ശുചുരിയുണിറുു്നിരുുമമുുിചുുുന
ലുുകിയസകടുുിടംസോളിചുുുമാറുുി
യാണുശോംപുുകുസ്നിരുുമികുുു
നുുതു.

മ ്ഖയ് മ ശത്്്ി ക്്് നി ശവ ദ നം
ന ല്്കി
ശചളാരി:സംസുുാനസരുുകുുാരുു
സോതു വിദുയാഭുയാസ വകുപുുി
നുകീഴിലുുവിശുടുഴുസ്ചാനലി
ലുുസംശുനരഷണംസചയുുുനുുഫ
സുുുു്സബലുുസ്കുളുുഓണുുവല
നുുരഠനകുുാസിലുുഅറബി,ഉ
റുദു,സംസ്കുതംഭാഷകളുുഉ
ളുുസുപുടുതുുാനു നടരടിസുവീക
രികുുണസമനുുാവശുയസുപുടുു്സമ
സ്തശകരളഇസുുാംമതവിദുയാ
ഭുയാസ ശോരുുഡിനുശവണുുി ജ
നറലുു സസനുകടുുറി എം.ടി. അ
ബുുുലുു മുസുുിയാരുു മുഖുയമനുതുുി
കുുുംസോതുവിദുയാഭുയാസവകു
പുു് മനുതുുികുുും നിശവദനം ന
ലുുകി.

ഇ ്്് ര്്നവ ന്്ഷ ണ ല്് 
ശേ ഡി ശോ ള ജി ക്്് 
അ ന ്മ തി
മശുചുരി :മശുചുരിഗവണുുസമ
ുുു് സമഡികുുലുു ശോസളജുആ
ശുരനുതിയിലുു ഇുുുരുുസവനുുഷ
ണലുു ശറഡിശോളജി വിഭാഗ
തുുിനുനുരശുതയകസകടുുിടതുുിനു
അനുമതി.
1.1ശോടിരുരസചലവഴിചുുാണു
സകടുുിടംനിരുുമികുുുനുുതു.ഇതി
നായിബുുഡുബാങുു്നുരവരുുതുുി
ടുുിരുനുുരഴയസകടുുിടംസോളി
ചുുുമാറുുും.പുതിയസകടുുിടതുുി
ശോടനുബനുുിചുു്ആശുരനുതി
യിസലതുുുനുു ശോഗികളുുകുു്
വിനുശമമുറിയുംഒരുകുുും.

ശോഴിശുകുടു:ജിലുുയിലുുഇനുു
സല119ശരരുുകുു്കുടിശോവി
ഡുസുുിരീകരിചുുതായി ജിലുുാ
സമഡികുുലുുഓഫീസരുുഅറിയി
ചുു.ുവിശദശതുു്നിനുു്എതുുിയ
എടുു്ശരരുുകുുുംഇതരസംസുുാ
നങുുളിലുുനിനുു്എതുുിയവരി
ലുു ആറു ശരരുുകുുുമാണു ശോ
സിറുുീവുആയതു.
12ശരരുസടഉറവിടംവുയകുുമ
ലുു.സമുുരുുകുുംവഴി93ശരരുുകുു്
ശോഗംബാധിചുുു.ശോഴിശുകു
ടുശോരുുപുുശറഷനുുരരിധിയിലുു
സമുുരുുകുുംവഴി41ശരരുുകുുും
നടുവണുുുരിലുു 9 ശരരുുകുുും
ശോഗംബാധിചുുു.13ആശോഗുയ
നുരവരുുതുുകരുുകുുും ശോസിറുുീ
വായി. ഇശൊസട ചികിതുുയി
ലുളുു ശോഴിശുകുടുസുവശദശി
കളുസടഎണുും1462ആയി.
13ശരരുുശോഗമുകുുിശനടി.ശോ

ഗംസുുിരീകരിചുു് ചികിതുുയി
ലുളള ശോഴിശുകുടുസുവശദശി
കളുു-1462.
ശോഴിശുകുടു സമഡികുുലുു
സോസളജു -247,ഗവ.ജനറലുു
ആശുരനുതി-163,ലകുുദുവീപുഗ
സുുുു്ഹൗസ്എഫു.എലുു.ടി.സി-
132,ശോഴിശുകുടുഎനുു.ഐ.ടി
എഫു.എലുു.ടി. സി-182,ഫശോ
കുു്എഫു.എലുു.ടി.സി-135,എ
നുു.ഐ.ടിസമഗാഎഫു.എലുു.ടി.
സി-165,എ.ഡബുുിയു.എചുു്എ
ഫ.ുഎലുു.ടി.സി-113,മണിയുരുു
നശോദയഎഫു.എലുു.ടി.സി-
169,എനുു.ഐ.ടി-വനലിററു
എഫു.എലുു.ടി.സി-18,  മിംസ്
എഫു.എലുു.ടി.സികളുു-27,
മററുസുവകാരുയആശുരനുതിക
ളുു-93,മററുജിലുുകളിലുുചികി
തുുയിലുളളശോഴിശുകുടുസുവ
ശദശികളുു-18(മലപുുുറം-9,ക

ണുുുരുു-2,രാലകുുാടു-1,ആ
ലപുുുഴ-2,തിരുവനതുുപുരം-
1,തുശുരുു-1,ശോടുുയം-1,എ
റണാകുളം - 1)ശോഴിശുകുടു
ജിലുുയിലുുചികിതുുയിലുളളമ
റുുുജിലുുകുുാരുു-84.
ഇനുുസലപുതുതായിവനുു728
ശരരുു ഉളുുസുപുസട  ജിലുുയിലുു
14964ശരരുുനിരീകുുണതുുിലുു.
ജിലുുയിലുുഇതുവസര87196ശര
രുു നിരീകുുണം പുരുുതുുിയാ
കുുി.
പുതുതായിവനുു240ശരരുുഉ
ളുുസുപുസട1259ശരരാണുആശു
രനുതികളിലുു നിരീകുുണതുുി
ലുളുുത.ു267ശരരുുഇനുുസലഡി
സ്ചാരുുജുു്ആയി.4092നുസവ
സാംരിളുു രരിശോധനയുകുു്
എടുതുു്അയചുുു.
ആസക1,50,067നുസവസാംരി
ളുകളുുരരിശോധനയുകുു്അ

യചുുതിലുു 1,45,904എണുുതുുി
നുസറരരിശോധനാഫലംലഭി
ചുുു. ഇതിലുു 1,41,989 എണുും
സനഗറുുീവാണു. രരിശോധന
യുകുുയചുു സാമുുിളുകളിലുു
4163 ശരരുസട രരിശോധനാ
ഫലംകുടിലഭികുുാനുണുു്.
പുതുതായിവനുു199ശരരുുഉ
ളുുസുപുസടആസക3189  നുരവാ
സികളാണുനിരീകുുണതുുിലു
ളുുതു.ഇതിലുു598ശരരുുജിലുുാ
ഭരണകുടം സജുുമാകുുിയ
ശോവിഡുസകയരുുസസനുററുക
ളിലും,2571ശരരുുവീടുകളിലും,
24ശരരുുആശുരനുതിയിലുംനി
രീകുുണതുുിലാണു.
വീടുകളിലുുനിരീകുുണതുുിലു
ളുുവരിലുു20ശരരുുഗരുുഭിണിക
ളാണു.ഇതുവസര30997നുര
വാസികളുു നിരീകുുണം പു
രുുതുുിയാകുുി.

കോഴികക്്ട്119കേര്്ക്്്
കോവിഡ്

ശോഴിശുകുടു: ശകരളതുുിസുുു
വയനാടു ശോഴിശുകുടു മലപുുു
റംജിലുുകളിസലവനശമഖലക
ളിസലതീനുവവാദസുവഭാവമുളുു
സംഘടനകളുസട നുരവരുുതുുന
ങുുസള കുറിചുു് ശദശീയ ഏജ
നുുസി അശുനവഷികുുണസമനുു്
ഹനുമാനുു ശസവാഭാരതു സം
സുുാന സചയരുുമാനുു ഭകുുവ
തുുലനുുസരുുകുുാരിശോടുആവ
ശുയസുപുടുുു.ഈശമഖലയിസലചി
ലതീനുവവാദസംഘടനകളുുഒ
ളിതാവളംആകുുിയിടുുുണുു്ര
തിറുുാണുുുകളായി.നിലബുറും
വയനാടു ഇതു സംബനുുിചുു്
ശോലീസ്സവടിസവപുുുംമരണ
വുംസംഭവിചുുിടുുുണുു്.
രശുകുകുറുുമറുുവിധംഅശുനവ
ഷണംനടതുുുവാ ശോ  ഈ
ശമഖലയിസല തീനുവവാദ സാ
നുുിധുയം കസുണുതുുുവാശോ
സംസുുാനസരുുകുുാരിസുുുഅ
ശനുവഷണഏജനുുസികുു്സാധി
ചുുിടുുിലുു.ശകരളസംസുുാനംഅ
രകടകരമായഅവസുുയിശല
കുുാണുഇതുസോണുുുസചസുനു

തുുികുുുനുുതു.  മലപുുുറസുതു
യുംശോഴിശുകുസുടുയുംജിലുുാ
അതിരുുതുുിയായ മുകുും ശക
നുദുുീകരിചുു്ചിലതീനുവവാദസം
ഘടനകളുുസജീവസാനുുിധുയം
സുഷുുികുുുകയുംആയുധരരി
ശീലനംനടതുുുകയുംസചയുുു
നുുുണുു്.അരനുറുുാണുുുമുമുു്മു
കുുംചിലതീനുവവാദസംഘടന
കളുസട വിഹാരശകനുദുുമാസണ
നുു്സോലീസ്റികുുാരുുഡുരരി
ശോധിചുുാലുു  വുയകുുമാകുനുു
താണു ഇതു മനസുുിലാകുുിയി
ടുുുംസംസുുാനസോലീശോര
ഹസുയ ശനഷണ  വിഭാഗശോ
തീനുവവാദികളുസടഈ ശമഖല
യിസല നുരവരുുതുുനസുതു ക
സുണുതുുുനുുതിലുുരരാജയസുപു
ടുുിരികുുുനുുു.
മുകുും ശമഖലയിസല വനതുുി
നുളുുിലുുആയുധരരിശീലന
വുംസ്ശോടകവസത്ുകുുളുസട
നിരുുമാണവുംഉസുണുനുു്നാടുുു
കാരുുരറയുനുുുചിലനുരശുതയക
ദിവസങുുളിലുുപുറതുുുനിനുു്
തീനുവവാദികളുു വനുുു ശോചുുി

ങുു്നടതുുുനുുുണുു്എനുു്സമീ
രവാസികളുുമനസുുിലാകുുിയി
ടുുുണുു്എനുുാലുുസംസുുാനസ
രുുകുുാരുു  ഇതിസനതിസര യാ
സൊരുനടരടിയുംസുവീകരിചുുി
ടുുിലുുശകരളതുുിസലരശുുിമഘടുു
വനശമഖലകളിലുുതീനുവവാദഭീ
കരനുരവരുുതുുനം  വളരുുനുുു
സോണുുിരികുുുകയാണു ഇതി
സനകുുുറിചുു്  വിശദമായ അ
ശുനവഷണം നടതുുുവാനുു ശക
നുദുുഏജനുുസികുു്ഉതുുരവുന
ലുുകണസമനുു് സംസുുാന സ
രുുകുുാരിശോടുആവശയുസപുുടുുുഹ
നുമാനുുശസനസംസുുാനഎ
കുസികുയുടുുീവു ശോഗം ശോഴി
ശുകുടു ശകനുദുുകാരുയാലയതുുി
ലുുനടനുുു.എ.എംഭകുുവതുു
ലനുുസുുുഅധുയകുുതയിലുുനട
നുുശോഗതുുിലുുസിവിശോദു,
വചതനുയ ചനുകവരുുതുുി ശോ
ബിലാലുുകരിയം,സുശരഷ്ര
തുുാംകണുുി,ബിജുശോനുുഎ
രുമസുപുടുുി,ശിവസുവാമിമിരാല
കുുാടു, ശോവവ രാശജനുദുുനുു,
തുടങുുിയവരുുസംസാരിചുുു.

മ്ക്്ംതീഗവ്വാദകയ്ാമ്്്എന്്ഐഎ
അഞന്േഷിക്്ണം:ഹന്മാന്്ഞസവാഭാരത്

ശോഴിശുകുടു: ശകനുദുു-സംസുുാനസരുുകുുാറുക
ളുസടഉതുുരവുനുരകാരംശോവിഡു-19ശുനരാശുടു
ശുകുളുുരാലിചുു്ആരാധനാലയങുുളിലുു100ശര
രുുകുു്നുരാരുുതുുനനടതുുാനുുഅവസരംഉണുുായി
രിസുകു മറുുു ജിലുുകളിലുുനിനുു് വുയതുയസുുമായി
ശോഴിശകുുടുജിലുുയിലുുജുമുഅ:കുു്40ശരസരര
രിമിതിസുപുടുതുുിശോഴിശുകുടുജിലുുാകലകുറുുരുു
ഇറകുുിയഉതുുരവുറദുുാകുുാനുുനിരുുശദുുശംനലുുക
ണസമനുുാവശുയസുപുടുു് സമസ്ത ശകരള ജംഇയുു
തുുുലുുഉലമാനുരസിഡണുു്സയുുിദുമുഹമുുദുജി
നുഫിമുതുുുശുകുയതങുുളുുമുഖുയമനുതുുികുു്നിശവ
ദനം നലുുകി.ജുണുു4നു ശകനുദുുസരുുകുുാറും അ

ചുുിനുസംസുുാനസരുുകുുാറുംഇറകുുിയഉതുുര
വുനുരകാരംആരാധനാലയങുുളിലുുനുരാരുുതുുന
കുു്ശോവിഡ-ു19നിബനുുനകളുുരാലിചുു്രരമാ
വധി100ശരരുുകുു്അവസരംഅനുവദിചുുിടുുുണുു്.
ഈഉതുുരവിനുവിരുദുുമായിശോഴിശുകുടുജി
ലുുാകലകുറുുരുുഓഗസുുുു്8നുഇറകുുിയഉതുുരവിലുു
ശോഴിശകുുടുജിലുുയിലുു40ശരസരരരിമിതസപുുടു
തുുിയതുഏസറബുദുുിമുടുു്ഉണുുാകുുിയിടുുുണുു.്മറുുു
ജിലുുകളിസലനുുശോസലസവളുുിയാഴുചജുമുഅ:
കുു്ശോഴിശുകുടുജിലുുയിലും100ശരരുുകുു്അവ
സരംഉണുുാകുുണസമനുു്നിശവദനതുുിലുു ആവ
ശുയസുപുടുുിടുുുണുു്.

നവ ള്്ി യാ ഴച് ജ ്മ ്അ: നി സ് കാ രം സ മ സത് മ ്ഖയ് മ ശത്്്ി ക്്് നി ശവ ദ നം ന ല്്കി

മശചുുരി:ശകരളശോണുുനഗുസ്ശജകുുബുനിശോജകമണുുലംകമുു
റുുിമശുചുരിസ്സരഷുയലുുസബുജയിലിശലകുു്ശുനഗാബാഗുംരചുുകുു
റിവിതുുുംനലുുകി.ജയിലുുസുനുരണുു്സണുുിഡാനിശയലുുനുരസി
ഡുുു്അകുബരുുമീനായിയിലുുനിനുു്ഏറുുുവാങുുി.രതുുുസസുുു്
സുുലമാണുകുഷിസചയുുാനുുജയിലുുശോമുുൗണുുിലുുഉളുുത.ുഅതി
ലുുകുടുതലുുഭാഗവുംശോണുുനകുീറുു്സചയതുനിലയിലാണ.ുമണുുിലുു
കുഷിസചയുുാനുളുുസാഹചരുയംകുറവായതുസോണുു്സോണുുാണു
ശുനഗാബാഗിലുുകുഷിസചയുുാനുുതീരുമാനിചുുസതനുു്ജയിലധികുത
രുുരറഞുുു.അനസ്അതുുിമണുുിലുു,നാസരുുമശുചുരി,ഷബിരുുരി
സി,മശോജുപുവുുശുചുരി,സിദുുിഖുരാണുുികുുാടുരസുങുടുതുുു.

മഞച്്രിസബ്ജയിലിഞലക്്്
ഞഗ്രാബാഗം്പച്്ക്്റി
വിത്്്ംനല്്കി

ബാലുശശരി: സോശോണകുുാ
ലതുു്ശോലിനഷുുസുപുടുു് നുരയാ
സമനുഭവികുുുനുുകുടുംബങുു
ളുസടഒപുുംശചരുുനുു്ജിലുുയിസല
എനുുഎസ്എസ്വളണുുിയരുു
മാരുു മാതുകയാവുനുുു. എനുു
എസ് എസ് യുണിറുുുകളുസട
നുരധാനനുരവരുുതുുനശമഖലയാ
യദതുു് നുഗാമങുുളിലുുഈഓ
ണകുുാലതുു് സഹായസമതുുി
കുുുനുുരദുുതിയാണുകുടുുികളു
സടചരുുചുുയിലുുഉരുതുുിരിഞുുു
വനുുതു.
ജിലുുയിസല139എനുുഎസ്എ
സ്യുണിറുുുകളുുകുുുംഅവരു
സടവിദുയാലയംസുുിതിസചയുുു
നുുസുുലതുുിനുസമീരമായിദ
തുു്നുഗാമംനുരവരുുതുുികുുുനുുു.
അതുഒരുശോളനിശോ,50മു
തലുു 100വസരവീടുകളുുവരു
നുു ഒരു നുരശദശശോആയിരി
കുുും.ഇവിസടനരുവരുുതുുികുുുനുു
ദതുു്നഗുാമസമിതിയുമായിആ
ശൊചിചുു്ഏറുുവുംനരുയാസമനു
ഭവികുുുനുു10മുതലുു20വസര

കുടുംബങുുളുുകുു് വിദുയാരുുതുുി
കളുസടശനതുതുവതുുിലുുഓണ
കുുിറുു്എതുുികുുും.
രലവുയഞുജനങുുളും , രചുുകുു
റികളുംഅടങുുുനുു 400രുര
വിലവരുനുു3000കിറുുുകളാണു
കുടുുികളുുഇതിനായിതയുുാറാ
കുുുനുുതു.
ഇതിനായിസചലവുവരുനുുനു
12ലകുുശതുുളംരുരസവുതുും
വിദുയാലയതുുിസലഅധുയാരക
രും,സുമനസുുുകളുംയാസൊ
രു മടിയും കുടാസത നലുുകു
നുുു എനുുതു വലിയ സശുതു
ഷംനലുുകുനുുതായികുടുുികളുു
അഭിനുരായസുപുടുനുുു. ജിലുുയി
സല139എനുുഎസ്എസ്യു
ണിറുുുകളിസലശുനരാനുഗാംഓഫീ
സരുുമാരും , കുുസുുു ുരുുകണുുവീന
രുുമാരും,കുടുുികളുംതികഞുു
ആതുുവിശുവാസശുതുസടഒപുും
രദുുതിഏസറുുടുതുുതുഎനുു്എ
നുുഎസ്എസ്ജിലുുാശോഓ
രുുഡിശനറുുരുുഎസ്.നുശീചിതുു്ര
റഞുുു.

ദത്്്ഗര്ാമത്്ിന്ഒപ്്ംഎന്്എസ്എസ്വളണ്്ിയര്്മാര്്

വടക്്്മ്്ാട്ഹയര്്സെക്്ന്്്റിെ്ക്ളിസെവളണ്്ിയര്്അനഘദ
ത്്് ഗര്ാമങ്്ളില്്നല്്ക്ന്്തിനായിഓണക്്ിറ്്്കള്്തയ്്ാറാ
ക്്്ന്്്

ശതഞുുിപുുലം:കാലികുുറുു്സരുുവുുകലാശാലയിലുുശദശീയഗുണനി
ലവാരവിലയിരുതുുലുമായിബനുുസുപുടുുശദശീയസവബിനാരുുസം
ഘടിപുുിചുുു.രാജുയസുതുവിവധസരുുവുുകലാശാലകളിസലയുംശോ
ശളജുകളിസലയും1100ലധികംനുരതിനിധികളുുരസുങുടുതുുസവ
ബിനാറിലുുമുഖുയനുരഭാഷണംനടതുുിയതുശദശീയഗുണനിലവാ
രസമിതിയായനാകിസുുുമുഖയുഉരശദഷുുാവുശോ.സക.എസ.്ശയുാം
സുദുുറായിരുനുുു. ശകരളതുുിസുുുവിദുയാഭുയാസശനടുുങുുളുു രാജുയ
തുുിനുമാതുകയാസണനുു്വുയകുുമാകുുിശുയാംസുദുുരുു,ശോവിഡുമ
ഹാമാരിസുകുതിസരശകരളംസുവീകരിചുുനുരതിശോധനടരടികസള
നുരശംസികുുുകയുംസചയുതു.പുതിയശദശീയവിദുയാഭുയാസനയ
തുുിസലഗുണരരമായവശങുുളുുഉളുുശുപുളുുതസുനുഈനയംഇ
തുുയുനുുസമുഹതുുിലുയരുുതുുുനുുആശങുുകസളകണകുുിസലടുശകുു
ണുുതുംരരിഹരിശുകുണുുതുമാസണനുസസമിനാരുുഉദുഘാടനംസച
യുതകാലികുുറുു്വവസ്ചാനുുസലരുുസുനരാഫ.എംസകജയരാജുര
റഞുുു.അടുതുുവരുുഷംനാലാംഘടുുനാകുവിലയിരുതുുലിനുസ
ജുുമാകുനുുതിസുുുഭാഗമായാണുശോഴിശുകുടുസരുുവുുകലാശാല
യിസലഐകയുുഎസിവിഭാഗവുംനാകുബാംഗുളുരുസസുുുറുംശച
രുുനുു്സവബിനാരുുനടതുുിയതു.സവബിനാറിലുുനാകുസമിതിയിലുു
നിനുുുളുുശോ.നുരതിഭാസിംഗു,ശോ.വിഷ്ണുമശഹഷ്എനുുിവ
രുുവിഷയങുുളുുഅവതരിപുുിചുുുസംസാരിചുു.ുസവബിനാറിലുുകാലി
കുുറുു്ഐകുയുഎസിഡയറകുറുുരുുശോ.ശിവദാസനുുരിസുവാഗത
വുംസരുുവുുകലാശാലാരജിസ്നുടാരുുശോ.സി.എലുുശോഷിനദുുി
യും നുരകാശിപുുിചുുു. രജിസുുു ുരുു സചയുതഅംഗങുുളുസടഎണുുംവ
രുുദുുിചുുതുകാരണംഐകുയുഎസിയുടുയുബുചാനലുുവഴിവല
വുസന്ടുീമിങുു്ഏരുുസപുുടുതുുിയിരുനുു.ുസസമിനാറിലുുകാലികുുറുു്സ
രുുവുുകലാശാലയിസലഎലുുാനുരധാനഉശുദയാഗസുുനുുമാരുംഅധുയാ
രകരുംസിനുുഡിശുകുറുു്അംഗങുുളുംസവബിനാറിലുുരസുങുടുതുുു

നവ ബി നാ ര്് ന ട ത്്ി

തിരുരങുുാടി:ചനദുുുികറിശപുുരുുടുുരുുയു.എറസാഖി
സനതിസരവി.ടിശുറുുുരുുഉടമസവടുുിയാടുുിലുുബഷീ
രുുനലുുകിയവുയാജരരാതിരിനുുവലിചുുു.റസാഖി
സുുുശനതുതവുതുുിലുുരശതുുളംശരരുുവീടുുിലുുഅ
തിനുകമിചുുുകയറിസ്നുതീകസളഅനുകമിസുചുനുുും2
ലകുുംരുരകവരുുസുനുനുുുംരതുു്ലകുുംരുര
ആവശയുസപുുടുു്ഇശപുുഴുംഭീഷണിസപുുടുതുുുകയാ
സണനുുുമാണുബഷീരുുശോലീസ്നലുുകിയിരുനുു
രരാതി.
ഈരരാതിയിലുുരറഞുുസമയംറസാഖുസച

മുുാടുടവരുുസൊശുകുഷനിലായതിനാലുുരരാതി
കുുാരസനവിളിചുുുവരുതുുികാരുയങുുളുുതിരകുുി
യശുപുളുുഗുണുുകളുസടഭീഷണികുു്വഴങുുിസച
യുതതാസണനുു്രറഞുു്രരാതിരിനുുവലിചുുതാ
യിഎഴുതിനലുുകി.
തിരുരങുുാടിഎസ്.ഐനൗഷാദുഇനുബാഹീമി
സുുുശനതുതുവതുുിലാണുബഷീറിസുുുസശോദര
നുുസമദിസനയുംറസാഖിസനയുംവിളിചുുുവരു
തുുിഅശനുവഷണതുുിലാണുരരാതിവയുാജമായി
രുനുുുസവനുു്സതളിഞുുതു.

എം.  ശര്ീ നി വാ സ ന്്്
നി രയ്ാ ണ ത്്ി ല്് 
അ ന ്ശോ ച നം
ബാലുശുശുരി: മനുഷുയാവകാശ
സംരകുുണശകനുദുുംജിലുുാകമുു
റുുിഅംഗവുംബാലുശുശുരിഅ
രുുബനുുസഹകരണബാങുു്സസ
നുകടുുറിയുമായിരുനുു മണശുചു
രി നുശീനിവാസസുുു നിരുയാണ
തുുിലുു മനുഷുയാവകാശസംര
കുുണശകനുദുുംബാലുശുശുരിശമ
ഖലാ കമുുറുുി അനുശോചനം
ശരഖസുപുടുതുുി.
എഴുതുുുകാരനും, സംവിധാ
യകനും നാടകനടനുമായിരു
നുുു.വീഡിശോശോണുുഫറനുു
സിലുസടനടനുുശോഗംനുരസി
ഡുുു്അഡവു.വിശോദുനിയനതുുുി
ചുുു.ശമഖലസസനുകടുുറികരുണ
നുുവവകുണുഠം,ശോ.സക.സി
സുധാകരനുു, രാജനുു.സകസം
ബനുുിചുുു.

വയ്ാജപരാതിപിന്്വലിച്്്
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തൃശൃർൃൃ:ടോവിഡൃകൃൃസൃൃൃൃർരൃപടപൃൃടൃൃതിടനതൃെർനൃൃ്അെചൃൃിടൃൃതൃ
ശൃർശകൃൃൻപചൃൃകൃൃറിമാർകൃൃറൃൃ്നപൃവർതൃൃനംആരംഭിചൃൃൃ.േർ
ശനനിയനനൃൃൃണങൃൃകോടെയാണൃൃമാർകൃൃറൃൃ്തൃറനൃൃതൃ.ഒനൃൃിെവി
ടൃൃേെേൾകൃൃാണൃനപൃവർതൃൃനാനൃമതിനൽേിയിരികൃൃൃനൃൃത.ൃത
കേശസവൃയഭരണവകൃപൃൃ്മനനൃൃൃിഎ.സിടൊയതൃീൻ,രവ.െീഫൃവി
പൃൃ്അഡവൃ.ടേരാജൻഎനൃൃിവരൃടെകനതൃതവൃതൃൃിൽകെർനൃൃ
വയൃാപാരി,ടോഴിൈാളിനപൃതിനിധിേളൃടെനപൃകതൃയേകോരതൃൃി
ൈാണൃപചൃൃകൃൃറി മാർകൃൃറൃൃ്തൃറകൃൃാൻതീരൃമാനിചൃൃത.ൃതിങൃൃൾ,
ടൊവൃൃ,ബൃധൻേിവസങൃൃളിൽഒറൃൃഅകൃൃനമൃൃർഉളൃൃേെേളംൃ
വയൃാഴം,ടവളൃൃി,ശനിേിവസങൃൃളിൽഇരടൃൃഅകൃൃനമൃൃർഉളൃൃ

േെേളംൃതൃറകൃൃാനാണൃഅനൃമതി.ഞായറാഴെൃമാർകൃൃറൃൃ്അ
വധിയായിരികൃൃൃം.നപൃവർതൃൃനാനൃമതിനൽേിയിടൃൃൃടണൃൃങൃൃിലംൃ
മാർകൃൃറൃൃിൽേർശനനിയനനൃൃൃണങൃൃളാണൃഏർടപൃൃടൃതൃൃിയിരി
കൃൃൃനൃൃത.ൃഒരൃസമയം100കപടരമാനതൃടമമാർകൃൃറൃൃിൽനപൃകവശി
പൃൃികൃൃൃ.ഒരൃേെയിൽമൃനൃൃൃകപടരമാനതൃകമഅനൃവേികൃൃൃ.പചൃൃ
കൃൃറിേയറൃൃാൻവരൃനൃൃവാഹനങൃൃൾഅണൃവിമൃകൃൃമാകൃൃൃം
ലനൃഡവർമാർകൃൃ്കൃളികൃൃാനൃളൃൃസൗേരയൃംഏർടപൃൃടൃതൃൃി.ോ
യകൃൃൃൈേളൃടെവിപണനതൃൃിനൃനപൃകതൃയേംഇെംഒരൃകൃൃിയിടൃൃൃ
ണൃൃ്.ടോവിഡൃപരികോധനയിൽടനരറൃൃീവൃആയവയൃാപാരിേ
ളംൃടോഴിൈാളിേളംൃഉൾടപൃൃടെ950കപർകൃൃ്നപൃകതൃയേതിരിചൃൃ

റിയൽോർഡൃനൽേിയിടൃൃൃണൃൃ്.
ടോതൃജനങൃൃൾകൃൃ്രാവിടൈഒൻപതിനൃകശഷമാണൃനപൃകവശ
നം.എസിപിവി.ടേരാജൃവിടൃൃൃകനതൃതവൃതൃൃിൽഒരൃസർകൃൃി
ൾഇൻസ്ടപകൃൃർരണൃൃൃസബഇൃൻസപ്കൃൃർമാർമാരൃമെകൃൃം23
ടപാൈീസ്ഓഫീസർമാർകൃൃൃംപതൃൃ്വളണൃൃിയർമാർകൃൃൃമാണൃ
സൃരകൃൃാനേൃമീേരണങൃൃളൃടെചൃമതൈ.ആേയൃഘടൃൃതൃൃിൽപചൃൃ
കൃൃറിമാർകൃൃറൃൃ്മാനതൃമാണൃനപൃവർതൃൃനംആരംഭികൃൃൃനൃൃത.ൃസൃൃി
രതിേൾവിൈയിരൃതൃൃിയതിനൃകശഷംമറൃൃൃമാർകൃൃറൃൃൃേൾതൃറ
കൃൃൃനൃൃോരയൃംആകോെികൃൃൃടമനൃൃ്ജിലൃൃാേളകൃൃർഎസ്ഷാന
വാസ്അറിയിചൃൃൃ.

നിയന്ത്്ണങ്്ളോടെശക്്ൻ
പച്്ക്്റിമാർക്്റ്്്ത്റന്്്

CHANGE OF NAME 
I MOHAMMED SADIQ
Holder Of Passport No

L1380688 S/O
SHAKKEER,Do Hereby
Changed my Name As
MUHAMMED SADIQ

MANAKATH SHAKKEER as
in my SSLC CERTIFICATE

AND DRIVING
LICENCE,Residing At
MANAKATH,KANNOTH
PO,THRISSUR-680510.  

നഷുുടുപുടുുു
എടൃൃൃ  L-6116285 നമൃൃർ
പാസക്ോർടൃൃ് യാനതൃകൃൃിെയി
ൽ നടൃൃടപൃൃടൃൃിരികൃൃൃനൃൃൃ. േ
ണൃൃൃ േിടൃൃൃനൃൃവർ കോൈീസ്
കസൃൃൃൃഷനികോ,താടഴോണൃ
നൃൃവിൈാസതൃൃികോഅറിയി
കൃൃൃവാൻഅഭയൃർതൃൃികൃൃൃനൃൃൃ.

എനൃ്ൃ,
REJEESH K. R,

KATTAMPILLY HOUSE, 
KALAPATTIL ROAD,

IVGM (via), CHALAKUDY -
680307 , THRISSUR Dist

Mobile Number : 9656138922

ചകാവിഡൂവയൂാപനപപൂതിമോധതൂൂിചനൂൂൂഭാഗോയിഅടചൂൂതൂശൂർശകൂൂൻപചൂൂകൂൂറിോർകൂൂറൂ്ൂതൂറനൂൂമപൂൂൾ-കെ.കെ.നജീബ്

പൃനൃൃയൃർകൃൃൃളം :കൃരൃനൃൃൃേ
ൾകൃൃ്ആശവൃാസ പാതടോരൃ
കൃൃിവെകകൃൃകൃൃാടൃപഞൃൃായതൃൃി
ടൈ മൃനൃൃാം വാർഡിൽപൃതൃ
തായി നിർമിചൃൃ കോഡിടൃൃൃ ഉ
ദഘൃാെനം ജിലൃൃാ പഞൃൃായതൃൃ്
ടമമൃൃർനിർവഹിചൃൃൃ.ജിലൃൃാപ
ഞൃൃായതൃൃിടൃൃൃ സഹേരണ
കൃതൃടൃകൃെിആറൃൃൃപൃറം ടസ
ൃ്ൃൃആൃൃൃണീസ്എൽപിസക്ൃ
ളികൈകൃൃാണൃപൃതൃതായി കോ
ഡൃ നിർമിചൃൃത.ൃ നിൈവിലൃണൃൃാ
യിരൃനൃൃഇടൃങൃൃിയവഴികയനി
ൈനിർതൃൃിടകൃൃണൃ്ൃവാർഡൃടമ
മൃൃർഷാൈിയകഡവിഡിടൃൃൃനപൃ
കതൃയേ താൽപരയൃം നപൃോരമാ
ണൃപൃതൃതായിമടറൃൃരൃകോഡൃ
സക്ൃളിനായി തൃറനൃൃൃടോടൃ
തൃൃത.ൃപൃനൃൃയൃർകൃളംപഞൃൃാ
യതൃൃിടൈആറൃൃൃപൃറംഭാരങൃൃ
ളിൽനിനൃൃൃംവെകകൃൃകൃൃാടൃഭാര
ങൃൃളിൽനിനൃൃൃംവനൃൃിരൃനൃൃടവ
ളൃൃംഒൈിചൃൃൃപറയങൃൃാടൃപളൃൃി
കോഡിലൃടെഒൈിചൃൃൃകോവൃനൃൃ
ലേ കോെിനൃരണൃൃ് ഭാരവംൃ
കോണനരൃീറൃ്ൃഭിതൃൃിടേടൃൃിമൃേ
ളിൽ സൃൃാബിടൃൃാണൃ സഞൃൃാര

കോരയൃംആകൃൃിയത.ൃഅഞൃ്ൃൈ
കൃൃം രൃപ ജിലൃൃാപഞൃൃായതൃൃൃ
മൃനൃൃൃൈകൃൃതൃൃിടോണൃൃൃറായി
രംരൃപവെകകൃൃോടൃപഞൃൃായ
തൃൃൃംസംയൃകൃൃമായാണൃകോ
ഡൃനപൃവർതൃൃനംപൃർതൃൃീേരി
ചൃൃ്സക്ൃളിനായിതൃറനൃൃ്ടോ
ടൃതൃൃത.ൃജിലൃൃാപഞൃൃായതൃ്ൃടമ
മൃൃർകൃമാരിആയിഷകോഡൃഉ
ദഘൃാെനേർമംനിർവഹിചൃൃൃ.വ
െകകൃൃോടൃപഞൃൃായതൃൃ് നപൃസി
ഡൃൃ്ൃ മറിയൃമൃസത്ഫഅധയൃ
കൃൃയായിരൃനൃൃൃ.വാർഡൃടമമൃൃ
ർഷാൈിയകഡവിഡൃസവൃാരതം
പറഞൃൃെെങൃൃിൽലവസ്നപൃ
സിഡൃൃ്ൃഎൻഎം ടേനബീ
ൽ,വിേയൃാഭയൃാസസൃൃൃൃാൻഡിങൃേ
മൃൃറൃൃിടെർകപഴസൃണആമിനൃ
േരീം,എ എകസൃ്ഇ സനിൽ
കൃമാർ,എഇഅനിത,ഓവർ
സിയർ േീപ, കോണനെൃാകറൃൃൃർ
ബാബൃതൃെങൃൃിയവരംൃ കോടൃൃ
യിൽകൃഞൃൃൃകൊൻ,മൃൻടമ
മൃൃർഅൈികൊൻ,കബബിമാൈി
ക,ൃഷകൃൃീർ,സൃദൃൃരൻോഞൃൃ
ങൃൃാടൃതൃെങൃൃിയവരംൃഉണൃൃായി
രൃനൃൃൃ.

വടമകൂൂകൂൂാടൂമൂനൂൂാംവാർഡൂൈനൂ്ൂൂആനൂൂൂണീൈ്ൈക്ൂൾമോഡൂജി
ലൂൂാപഞൂൂായതൂ്ൂചേമൂൂർടി.എആയിഷഉദഘൂാടനംചചയൂൂൂനൂൂൂ

ക്ര്ന്്്കൾക്്്ആശ്വാസ
പാതയയാര്ങ്്ി

ലലഫുമിഷൻ:തവേശവകുപുു്മനുതുുി
രാജിവയുകുുണടമനുു്
ഇരിങൃൃാൈകൃൃൃെ:കേരളസർകൃൃാരിടൃൃൃലൈഫൃമിഷൻപദൃൃതിയി
ൽഉനൃൃയികൃൃടപൃൃടൃൃഅഴിമതിആകോപണങൃൃൾകേരളസർകൃൃാരി
നൃവിനയായിമാറൃനൃൃൃ.ഫൃൃാറൃ്ൃനിർവഹണഏജൻസിയിൽനീനൃൃൃ
ഇെനിൈേമൃൃീഷനായിസവൃർണേളൃൃേെതൃൃൃകേസിടൈനപൃതിസവൃ
പനൃസൃകരഷ്കോെിരൃപലേപൃൃറൃൃിഎനൃൃൃളൃൃടവളിടപൃൃടൃതൃൃലംൃ
തൃെർനൃൃൃളൃൃസംഭവവിോസങൃൃളംൃസർകൃൃാരിടൃൃൃനപൃതിചൃൃായകൃൃൃ
മങൃൃകൈലപൃിചൃൃൃ.ഇതിൽലേടോളൃൃൃനൃൃതൃതകേശവകൃപൃ്ൃലേ
ോരയൃംടെയൃനൃൃമനനൃൃൃിഎ.സി.ടൊയൃതീനാണ.ൃതകേശവകൃപൃൃിൽ
മൃൻടോരൃമനനൃൃൃിയംൃഇനതൃമാനതൃംഏോധിപതയൃംനെപൃൃാകൃൃൃവാൻ
നശൃമിചൃൃിടൃൃിലൃൃ.മനനൃൃൃിയാകംൃമൃൻപതൃടനൃൃഇകേഹംഗൃണൃൃായിസതൃൃി
ൽകപടരടൃതൃൃിടൃൃൃടണൃൃനൃൃതൃപരസയൃമായരഹസയൃമാണ.ൃലൈഫൃമി
ഷൻഅഴിമതിയൃടെഉതൃൃരവാേിതവൃതൃൃിൽനിനൃൃൃംമനനൃൃൃിഎ.സി
ടൊയൃതീനൃഒഴിഞൃൃൃമാറാൻേഴിയിടലൃൃനൃൃൃംകേരളപഞൃൃായതൃ്ൃ
ടപൻഷകനഴസൃ്ഓർരലനകസഷൻചൃണൃൃികൃൃാടൃൃി.

പചുുകുുറികുഷിയുടെവിളടവടുപുു്
കൃനൃൃംകൃളം:നപൃവാസികൃടംൃബകൃടൃൃായമൃയൃടെകനതൃതവൃതൃൃിൽന
െതൃൃിയപചൃൃകൃൃറികൃഷിയൃടെവിളടവടൃപൃ്ൃനെനൃൃൃ.െിറടനലൃൃൃരിടൈ
നപൃവാസികൃടംൃബകൃടൃൃായമൃയൃടെകനതൃതവൃതൃൃിൽസൃഭികൃൃകേര
ളംപദൃൃതിയൃടെഭാരമായിനെതൃൃിയപചൃൃകൃൃറികൃഷിയൃടെവിള
ടവടൃപൃൃാണൃനെനൃൃത.ൃകൃഷിയിെതൃൃിൽനെനൃൃെെങൃൃിൽ,ചൃണൃൃൽ
നരൃാമപഞൃൃായതൃ്ൃനപൃസിഡൃ്ൃൃടേ.എസ.്േരീംസമ്ൃതിനരൃീൻഫാ
മിടൃൃൃകനതൃതവൃതൃൃിലൃളൃൃകൃഷിയൃടെവിളടവടൃപൃൃൃതൃൃവംഉദഘൃാ
െനംടെയതൃ.ൃപഞൃൃായതൃ്ൃഅംരംഷീബജയനപൃോശൃഅധയൃകൃൃ
യായി.കൃഷിഓഫീസർഎസ.്സൃകമഷ,്നരൃാമപഞൃൃായതൃ്ൃആസൃ
നതൃണസമിതിഅംരംആകൃൃൃകോൾ,നരൃീൻഫാംഭാരവാഹിേളാ
യബി.വി.ഖാൈിദ,ൃപി.ടേ.റസാഖ,ൃപി.ടേ.പരീദ,ൃസീനതൃ്ൃമൃഹമൃൃ
ദൃ്ൃ,അംരങൃൃളായപി.എസ.്ഹകൃൃീം,പി.എം.േരീം,പി.എ.മൃഹമൃൃദ,ൃ
പി.എം.കൃതൃബൃദൃൃൃവീൻ,സൽമഹകൃൃീം,നേീറാറസാഖ,ൃലറയഹൃാ
നതൃ്ൃപരീദ,ൃഷമിേരീം,സൃലബേകൃതൃബൃദൃൃൃവീൻഎനൃൃിവർസം
ബനൃൃിചൃൃൃ.സമ്ൃതിനരൃീൻഫാമിടൃൃൃകനതൃതവൃതൃൃിൽ,ഭകൃൃൃയസൃരകൃൃ
ഉറപൃൃൃവരൃതൃൃൃനൃൃതിടൃൃൃഭാരമായാണൃെിറടനലൃൃൃരിടൈമൃനൃ്ൃഏ
കൃൃർസൃൃൈതൃൃാണൃപചൃൃകൃൃറിേൾകൃഷിടെയതൃിടൃൃൃളൃൃത.ൃ

ആംഗനവാെിഉദുഘാനംടേയുതു
േലൃൃൃർ:ജിലൃൃാപഞൃൃായതൃൃിടൃൃൃയംൃസാമൃഹയൃകകൃൃമ-ടോഴിലൃറപൃ്ൃ
-നരൃാമപഞൃൃായതൃൃിടൃൃൃയംൃസംയൃകൃൃപദൃൃതിയായോടൃകൃറൃൃിപ
ഞൃൃായതൃൃിടൈേലൃൃൃർആംരനവാെിൊൈകൃൃൃെികലൃൃകൃ്ൃപഞൃൃായ
തൃ്ൃനപൃസിഡൃ്ൃൃടേ.ടേ.ഷീജൃഉദഘൃാെനംടെയതൃ.ൃപഞൃൃായതൃ്ൃ
നപൃസിഡൃ്ൃൃകോമസ.്ഐ.േണൃൃതൃ്ൃഅധയൃകൃൃതവഹിചൃൃൃ.േഴിഞൃൃ
നപൃളയോൈതൃ്ൃപൃർണൃൃമായംൃനശമായടേടൃൃിെംആണൃ12ൈകൃൃം
രൃപടെൈവഴിചൃ്ൃരണൃ്ൃനിൈയിൽകൃൃാസൃ്ൃറംൃ,കറൃൃൃൃർറംൃ,ശിശൃസൗ
ഹൃേകോയലൃറൃൃ്തൃെങൃൃിയസൗേരയൃങൃൃകോടെയാണൃടേടൃൃിെംപണി
പൃർതൃൃിേരിചൃൃത.ൃജിലൃൃാപഞൃൃായതൃ്ൃഅംരംഅഡവൃ.ടേ.ആർ.സൃ
കമഷ,്കലൃൃകൃൃ്പഞൃൃായതൃൃ്അംരംഎം.രാജകോപാൽ,കലൃൃകൃൃ്
ഡവൈപൃൃ്ടമൃൃ്ൃഓഫീസർശങൃൃരൻകൃടൃൃി,ഐ.സി.ഡി.എസ.്ഓഫീ
സർസൗമയൃവർരീസ്എനൃൃിവർനപൃസംരിചൃൃൃ.

കലൂൂൂർആംഗനവാടിചാലകൂൂൂടിമലൂൂകൂ്ൂപഞൂൂായതൂ്ൂപപൂൈിഡനൂ്ൂൂ
ചക.ചക.ഷീജൂഉദഘൂാടനം

വാർഡുമാറുുിഇെതുപകുും
വോടുു്വേർകുുുനുുതായിബിടജപി
ടോടൃങൃൃലൃൃൃർ:വാർഡൃമാറൃൃിഇെതൃപകൃൃംകോടൃ്ൃകെർകൃൃൃനൃൃതായി
ബിടജപി.ടോടൃങൃൃലൃൃൃർനരരസഭയിടൈ7-ാംവാർഡിൽപൃതിയ
കോടൃൃൃേൾകെർകൃൃൃനൃൃതൃ5-ാംവാർഡിടൈകോടൃൃർമാടരയാടണനൃ്ൃ
ബി.ടജ.പി.ആകോപിചൃൃൃ.ടോവിഡൃമറയാകൃൃിയാണൃഇതൃൃരതൃൃി
ൽവയൃാപേമായരീതിയിൽകോടൃ്ൃകെർകൃൃൃനൃൃതിടനതിടരബിടജ
പി7-ാംവാർഡൃേമൃൃറൃൃിപരാതിനൽേി.ഇതൃൃരതൃൃിൽവയൃാജകോ
ടൃൃർമാടരസൃടൃൃിചൃ്ൃഅധാർമിേവിജയതൃൃിനൃനശൃമികൃൃൃനൃൃഇെതൃപ
കൃൃംപരാജയഭീതിയിൈാണൃഎനൃൃൃംഇതൃൃരതൃൃിലൃളൃൃഏതൃനെപൃൃ
െിടയയംൃതൃറനൃ്ൃഎതിർകൃൃൃടമനൃൃൃംബിടജപിമണൃൃൈംേമൃൃറൃൃിപ
റഞൃൃൃ.കോരതൃൃിൽമണൃൃൈംനപൃസിഡൃ്ൃൃടേ.എസ.്വികോദൃഅ
ധയൃകൃൃതവഹിചൃൃൃ.ബി.കോപാൈകൃഷണ്ൻ,ടേ.പി.കോർജൃ്ൃ,,ഡി.
െി.ടവങൃൃികെശവൃരൻ,എൽ.ടേ.മകോജൃഎനൃൃിവർകോരതൃൃിൽപ
ടങൃൃടൃതൃ്ൃസംസാരിചൃൃൃ.

ഓണംവിപണിഉദ്ഘാടേം
വെകൃൃാകഞൃൃരി:സർവീസ്സഹേരണബാങൃൃിടൃൃൃേണസയൃൃമർഓ
ണംവിപണിയൃടെയംൃവയൃാപാരിമിനതൃവായപൃാപദൃൃതിയൃടെര
ണൃൃാംഘടൃൃവിതരകോദഘൃാെനവംൃകലൃൃകൃ്ൃപഞൃൃായതൃ്ൃനപൃസിഡ
ൃൃ്ൃഎസ.്ബസനൃൃ്ൈാൽനിർവഹിചൃൃൃ.ബാങൃൃ്ഹാളിൽനെനൃൃെെ
ങൃൃിൽബാങൃ്ൃനപൃസിഡൃ്ൃൃഎൻ.െികബബിഅധയൃകൃൃനായി.വയൃാപാ
രി-വയൃവസായിഏകോപനസമിതിജിലൃൃാടസനേൃടൃൃറിഅജിതൃകൃ
മാർമലൃൃയൃൃ,പിഎൻകോകൃൈൻ,വയൃാപാരി-വയൃവസായിസമിതിനെൃ
ഷറർെികൃൃൃതൃെങൃൃിയവർസംസാരിചൃൃൃ.

വെകൃൃാകഞൃൃരി:േഴമൃൃിലൃൃാതൃൃവിവാേങൃൃളൃ
ണൃൃാകൃൃി വിേസന നപൃവർൃൃതൃൃനങൃൃടള
സത്ംഭിപൃൃികൃൃൃനൃൃഅനിൽൃൃഅകൃൃരഎംഎ
ൽൃൃഎയൃടെസൃൃിരംപരിപാെിഅവസാനി
പൃൃികൃൃണടമനൃൃ്ഇെതൃപകൃൃജനാധിപതയൃ
മൃനൃൃണിവെകൃൃാകഞൃൃരിമണൃൃൈംേമൃൃിറൃൃി.
ലൈഫൃമിഷൻൃൃഭവനസമൃചൃൃയടതൃൃപൃൃറൃൃിവ
െകൃൃാകഞൃൃരിഎംഎൽൃൃഎഇകപൃൃൾൃൃവിവാേ
ങൃൃൾൃൃഉയർൃൃതൃൃിടകൃൃണൃൃൃവരൃനൃൃതൃഇൈയി
ൽൃൃ െവിടൃൃി വഴകൃൃൃണൃൃാകൃൃിടൃകൃണൃൃ് എ
ൽൃൃഡിഎഫൃകനതൃതവൃതൃൃിൽൃൃമണൃൃൈതൃൃിൽൃൃ
നെകൃൃൃനൃൃ വിേസന നപൃവർൃൃതൃൃനങൃൃടള
സത്ംഭിപൃൃികൃൃൃേഎനൃൃസൃൃിരംപരിപാെി
യൃടെഭാരമായിടൃ്ൃമാനതൃമാണ.ൃടോതൃവിേയൃാ
ഭയൃാസസംരകൃൃണയജൃൃം,ആർൃൃനേൃംമിഷ
ൻൃൃ,ഹരിതകേരളംമിഷൻൃൃ,ലൈഫൃമിഷൻൃൃ
തൃെങൃൃിയവിവിധമിഷനൃേൾൃൃവഴികേരള
തൃൃിൽൃൃസർൃൃകൃൃാർൃൃനെപൃൃിൈാകൃൃിയപദൃൃതി
േളൃടെഗൃണങൃൃൾൃൃഇനൃ്ൃസാധാരണജന
ങൃൃൾൃൃഅനൃഭവികൃൃൃേയാണ.ൃ കേരളതൃൃി
ൽൃൃവീെിലൃൃാതൃൃആരംൃഉണൃൃാേരൃടതനൃൃോ
ഴെൃപൃൃാൊണൃലൈഫൃമിഷനൃളൃൃത.ൃഅതി
ടൃൃൃഭാരമായാണൃപാവടപൃൃടൃൃജനങൃൃൾൃൃകൃൃ്
വീടൃവചൃൃൃനൽൃൃോൻൃൃതയൃൃറായവരൃമായിസ
ർൃൃകൃൃാർൃൃസഹേരികൃൃൃനൃൃത.ൃവെകൃൃാകഞൃൃരി
യിടൈഭവനസമൃചൃൃയപദൃൃതിയൃമായിബ

നൃൃടപൃൃടൃൃ്തിേചൃൃൃംവാസത്വവിരൃദൃൃമായ
ആകകൃൃപങൃൃളാണൃഅനിൽൃൃഅകൃൃരഉനൃൃ
യികൃൃൃനൃൃത.ൃവീടൃൈഭികൃൃാൻൃൃകോകൃനൃൃപാ
വങൃൃളൃടെസവൃപനങൃൃടളകപൃൃലംൃതലൃൃിടകൃൃ
ടൃതൃൃിടകൃൃണൃ്ൃഎംഎൽൃൃഎവിവാേങൃൃൾൃൃ
ഉയർൃൃതൃൃൃനൃൃതൃഎൽൃൃ.ഡി.എഫൃസർൃൃകൃൃാരി
ടനയംൃതകദൃൃശസവൃയംഭരണവകൃപൃ്ൃമനനൃൃൃി
ടയയംൃഎൽൃൃഡിഎഫൃമൃനിസിപൃൃൽൃൃഭരണ
സമിതിടയയംൃ അപേീർൃൃതൃൃിടപൃൃടൃതൃൃൃ
നൃൃതിനംൃഇെതൃപകൃൃമൃനൃൃണിടയേരി
വാരികതൃൃകൃൃൃനൃൃതിനംൃ കവണൃൃി മാനതൃമാ
ണ.ൃഎംഎൽൃൃഎയൃടെപൈമൃൻൃൃോൈടെ
യതൃിേളംൃഇതിനൃ ടതളിവാണ.ൃസവൃർൃൃണ
കൃൃളൃൃകൃൃെതൃൃൃകേസിടൈരണൃൃാംനപൃതിയൃ
ടെ കൃറൃൃസമൃൃത ടൊഴിയാണകനൃത എംഎ
ൽൃൃഎയൃടെഇകപൃൃഴടതൃൃടവളിപാെിനൃോ
രണമായിപറയൃനൃൃത.ൃഈടൊഴിതടനൃൃ
േളവാണൃഎനൃൃവാർൃൃതൃൃേളാണൃഇകപൃൃൾൃൃ
പൃറതൃൃൃവരൃനൃൃത.ൃഭവനസമൃചൃൃയടതൃൃപൃൃ
റൃൃിവെകൃൃാകഞൃൃരിമൃനിസിപൃൃൽൃൃഭരണസമി
തിഎടൃതൃൃഎലൃൃാതീരൃമാനങൃൃളംൃഐേയൃ
േണകൃയൃയനയാണൃഎനൃൃതംൃഎംഎൽൃൃഎ
ഇകപൃൃൾൃൃകൃതൃൃികപൃൃകൃൃൃനൃൃവിവാേങൃൃൾൃൃ
അകദൃൃഹതൃൃിടൃൃൃയംൃഒരൃകോകൃൃസിടൃൃൃ
യംൃസങൃൃൃെിതരാനടൃൃൃീയകനൃപരണടോണൃൃ്
മാനതൃമാണൃഎനൃ്ൃവയൃകൃൃമാകൃൃൃനൃൃൃണൃ്ൃ.ടറ

ഡൃനേൃസൃ്ൃൃകേരളസർൃൃകൃൃാരൃമായിഒപൃൃൃവ
ചൃൃതൃധാരണാപനതൃമാടണനൃൃൃംടറഡൃനേൃസ
നൃൃൃൃംനിർൃൃമാണഏജൻൃൃസിയംൃതമൃൃിൽൃൃമാ
നതൃമാണൃസാമൃൃതൃൃിേഇെപാടൃേളൃളൃൃടത
നൃൃൃംവയൃകൃൃമായിടകൃൃണൃൃിരികൃൃൃേയാണ.ൃ
പിടനൃൃ എനൃൃിടൃൃൃ കപരിൈാണൃ എംഎ
ൽൃൃഎകോൈാഹൈങൃൃൾൃൃഉണൃൃാകൃൃൃനൃൃതൃഎ
നൃൃതൃ സംശയേരമാണ.ൃഅൊടൃൃ് ഫാർൃൃകമ
ഴസൃ്ബാങൃൃിൽൃൃകോെിേളൃടെടോളൃൃനെ
തൃൃിയകോണൃൃനരൃസ്ഭരണസമിതികൃ്ൃമൃഴൃ
വൻൃൃ ഒതൃൃാശയംൃ ടെയതൃൃടോടൃതൃൃതൃ
അനിൽൃൃ അകൃൃരയാണൃ എനൃൃതൃ പേൽൃൃ
കോടൈവയൃകൃൃമാണ.ൃഅതിടൈേമൃൃീഷൻൃൃ
പറൃൃിയശീൈതൃൃിൈാണൃസംശൃദൃൃരാനടൃൃൃീയ
നപൃവർൃൃതൃൃനംനെതൃൃൃനൃൃവടരയംൃസംശയ
തൃൃിടൃൃൃ നിഴൈിൈാകൃൃാനൃളൃൃ നശൃമം നെ
തൃൃൃനൃൃത.ൃഅനിൽൃൃഅകൃൃരനെതൃൃൃനൃൃടത
റൃൃായ നപൃൊരണങൃൃൾൃൃതൃറനൃൃൃോണികൃൃൃ
നൃൃതിനായിബഹൃജനമൃകനൃൃറൃൃതൃൃിനൃനി
കോജേമണൃൃൈതൃൃിൈാടേകനതൃതവൃംന
ൽൃൃകൃനൃൃതിനൃഎൽൃൃഡിഎഫൃകോരംതീരൃ
മാനിചൃൃൃ. േണൃൃവീനർൃൃ കസവയൃർൃൃ െിറൃൃിൈപൃൃി
ളൃൃി,എം.ആർൃൃ.കോമനാരായണൻൃൃ,സി.െി
കഡവിസ,്പി.എസ്ഉതൃൃമൻൃൃ,ഉേയൻൃൃേള
രിയകൃൃൃൽൃൃ,വി.ടജടബനൃൃി,പി.എൻൃൃസൃകര
നദൃൃൃൻൃൃഎനൃൃിവർസംസാരിചൃൃൃ.

വിവായങ്്ള്ണ്്ാക്്ിവികസേയ്ത്
സ്തംഭിപ്്ിക്്്കയാണ്അേില്്അക്്ര:എലഡിഎഫ്

തൃശൃർ:ഗൃരൃതരമായഅഴിമതിആകോപണ
ങൃൃൾകനരിടൃനൃൃഉകേൃോസൃൃടയരാനടൃൃൃീയകനതൃ
തവൃവംൃ ഭരണകൃെവംൃ സംരകൃൃികൃൃൃനൃൃതായി
ആകോപണം.നിൈവിൽതൃശൃർതാലൃകൃൃ്ടഹ
ഡേൃവൃാർകടൃൃഴസൃ് ടഡപയൃൃടൃൃി തഹസിൽോറായി
നപൃവർതൃൃികൃൃൃനൃൃ ജയനശൃീ എനൃൃ ഉകേൃോരസൃൃ
ടകൃൃതിരായാണൃപരാതിേൾഉയർനൃൃിരികൃൃൃനൃൃ
ത.ൃെിയാരംവികൈജൃഓഫീസറായിരിടകൃൃഅധി
ോരദൃർവിനികോരംനെതൃൃിസവൃാർതൃൃൈകൃൃൃയ
കൃതൃടെടെറൃപറമൃൃിൽരാമെനദൃൃൃൻഎനൃൃയാ
ളൃടെ341/1സർടവൃൃനമൃൃറിൽഉൾടപൃൃടൃനൃൃഭൃമി
കരഖേളിൽ ഗൃരൃതരമായ കൃനതൃിമം നെതൃൃി
കോകൃൃൃവരവൃടെയതൃടോടൃകൃൃൃേയംൃസവൃനൃൃം
ഭർതൃൃാവികൃൃൃയംൃേീഴൃകേൃോരസൃൃടൃൃൃഭാരയൃയൃ
കെയംൃകപരിൽഔകേൃോരിേപേവിദൃരൃപകോ
രംടെയതൃൃതീറൃനെതൃൃാൻവഴിവിടൃൃസഹായ
ങൃൃൾടെയതൃനെപെിയിൽപരാതിേൾഉയർ
നൃൃതിടൃൃൃഅെിസൃൃാനതൃൃിൽവിജിൈൻസ്കേ
സ്രജിസൃൃൃൃർടെയതൃൃഅകനൃോഷണനെപെിേൾ
പൃകോരമികൃൃൃേയാണൃ .ഈ കേസിടൃൃൃഅെി
സൃൃാനതൃൃിൽഡിപൃൃാർടൃൃ്ടമൃൃ്ൃതൈതൃൃിലംൃഇവ
ർടകൃൃതിടരൈഭിചൃൃപരാതിേളിൽനെനൃൃവകൃ
പൃൃ്തൈഅചൃൃെകൃൃനെപെിേളൃടെഭാരമായിറവ
നയൃൃറികൃൃവറിടഡപയൃൃടൃൃിേൈകറൃൃൃറൃടെഅകനൃോ
ഷണറികപൃൃർടൃൃിൽഈഉകേൃയരസൃൃനെതൃൃിയ
തിരിമറിേൾആസൃനതൃിതവംൃമൃൻധാരണകോ
ടെയംൃടെയതൃതാടണനൃൃൃംവയൃകൃൃമാകൃൃിയിടൃൃൃ

ണൃൃ്.എനൃൃിടൃൃൃംഗൃരൃതരമായഅഴിമതിയാകോപ
ണങൃൃൾകനരിടൃനൃൃഈഉകേൃോരസൃൃടകൃൃതിരാ
യവകൃപൃൃ്തൈശികൃൃാനെപെിേൾതാൽകൃൃാൈി
േമായിതീർപൃൃാകൃൃിയജിലൃൃാേൈകറൃൃൃറൃടെേഴി
ഞൃൃജനൃവരി18ടൈഉതൃൃരവൃഅതീവഗൃരൃത
രവംൃദൃരൃഹവൃമാണ.ൃേൈകറൃൃൃറൃടെഈനെപെി
ടകൃൃതിടരതിരൃവനനൃൃപൃരംകോോയൃകൃൃഓ
ഫീസികനയംൃ ലഹകൃകൃെതികയയംൃ സമീപി
കൃൃാൻഒരൃങൃൃൃേയാണൃപരാതികൃൃാരൻഎറവൃ
സവൃകേശികവണൃകോപാൽ.ഇവർവിടലൃൃജൃഓ
ഫീസിൽകോൈിടെയതൃോൈയളവിടൈഎലൃൃാ
ഫയലൃേളംൃഅകനൃോഷണവികധയമാകൃൃടപൃൃകെ
ണൃൃതൃണൃൃ്.2018ൽവിജിൈൻസ്ഈഉകേൃോരസൃൃ
ടകൃൃതികരഎഫൃഐആർടറജിസൃൃൃൃർടെയതൃി
ടൃൃൃംയാടോരൃനെപെിേൾകൃൃൃംവികധയമാോ
ടതതയൃശൃരിടൈതാലൃകൃൃ് ടഹഡേൃവൃാർകടൃൃഴസൃ്
ടഡ.തഹസിൽോർസൃൃാനതൃൃിരൃനൃൃ്രാനടൃൃൃീയ
സമൃൃർദൃൃവംൃ ഭരണേകൃൃി സംഘെന സവൃാത
നനൃൃൃൃയവംൃഉപകോരിചൃൃ്ഈകേസ്അടൃൃിമറികൃൃൃ
നൃൃതിനൃനിരനൃൃരംനശൃമിചൃൃതിടൃൃൃഭാരമായാണൃ
വിജിൈൻസ്കേസ്നിൈനിൽടകൃൃഇനപൃോരംഒ
രൃഉതൃൃരവൃജിലൃൃാേൈകറൃൃൃർഇറകൃൃിയിടൃൃൃളൃൃതൃ
,എനൃൃാൽഈതാതകൃൃൃാൈിേഉതൃൃരവൃനിയമപ
രമായിഈഉകേൃയരസൃൃടയസംരകൃൃികൃൃൃനൃൃത
ലൃൃ.ഒരൃവകൃപൃൃിടൃൃൃതടനൃൃവിശവൃാസയൃതടയതേ
ർകൃൃാൻഇതൃൃരംനെപെിേൾോരണമാകൃടമ
നൃൃൃംഅവർപറയൃനൃൃൃ.

അഴിമതിയാരോപണങ്്ൾരേരിട്ന്്
ഉര്യോസ്്യയസംരക്്ിക്്്ന്്തായിപരാതി

ൊൈകൃൃൃെി:കമലൃർപൃഷപ്രി
രിയിൽ നിനൃൃ് എകലൃസസ്
സംഘംഎഴൃനൃൃൃറൃൈിറൃൃർവാ
ഷ്േടണൃൃതൃൃിനശിപൃൃിചൃൃൃ.എ
കലൃസസ് ഇൻസട്പകറൃൃൃർ .
അശവൃിൻകൃമാറിനൃ ൈഭിചൃൃ ര
ഹസയൃവിവരതൃൃിടൃൃൃ അെി
സൃൃാനതൃൃിൽനെതൃൃിയപരി
കോധനയിൈാണൃ 700 ൈിറൃൃർ
വാഷ്േടണൃൃതൃൃിനശിപൃൃിചൃൃത.ൃ
േണൃൃയൻൃടമൃൃ്ൃകോണിടനമ
റയാകൃൃി ഓണ വിപണി ൈ
കൃൃൃയമിടൃൃ്വണിജയൃഅെിസൃൃാന
തൃൃിൽൊരായംവിൽപൃൃനനെ
തൃൃൃനൃൃതിനൃകവണൃൃിസൃകൃൃിചൃൃ
വാഷ് ആണൃ പൃഷപ്രിരിയി
ടൈ നാടൃൃൃോരൃടെ സഹായ
കൃതൃടെനശിപൃൃിചൃൃത.ൃ .വാഷ,്
ൊങൃൃിൽ മണൃൃിനെിയിൽ കൃഴി
ചൃൃിടൃൃനിൈയിൽആയിരൃനൃൃൃേ
ടണൃൃതൃൃിയത.ൃഎടൃൃ്അെികോ
ളംവരൃനൃൃകൃഴിയിൽനിനൃൃ്ൊ
ങൃൃ്എടൃകൃൃൃനൃൃതൃനശൃമേരമായി

രൃനൃൃൃ, എനൃൃാൽ നാടൃൃൃോരൃ
ടെസഹേരണംകൃെിആയ
കപൃൃൾ കോൈി എളൃപൃൃമായി.
നപൃതിടയ കൃറിചൃൃ് എകലൃസ
സിനൃവിവരംൈഭിചൃൃിടൃൃൃണൃൃ്.നപൃി
ൃൃൃിവൃ ഓഫീസർ ജയകേവൻ.

ടേ.എ ,സിവിൽഎകലൃസ
സ്ഓഫീസർവിപിൻരാജ.ൃെി.
ആർലനൃഡവർഷാജ.ൃസി.ജി
എനൃൃിവരൃടെ കനതൃതവൃതൃൃി
ൈായിരൃനൃൃൃപരികോധനനെ
തൃൃിയതൃൃ്.

എഴുനുുുറുലിറുുർവാഷ്കടുടുതുുിനശിപുുിചുുു

മേലൂർപൂഷപ്ഗിരിയിൽനിനൂൂ്എകസൂൈൈ്ൈംഘംപിടിചചൂൂടൂ
തൂൂവാഷംൂഉപകരണങൂൂളംൂ

ഓണകുുിറുു്വിതരണം
കൃനൃൃംകൃളം:കൃനംമൃചൃൃിപൗര
സമിതിയൃടെആഭിമൃഖയൃതൃൃിൽ
ഓണകൃൃിറൃൃ്വിതരണംനെതൃൃി.
ചൃണൃൃൽേണൃൃാണകശരിപഞൃൃാ
യതൃൃൃേളിടൈ നിർധനരായ
കോരിേൾകൃൃാണൃ ഓണകൃകൃ
െിയൃൾടപൃൃടെയൃളൃൃഓണകൃൃിറൃൃ്
വിതരണം നെതൃൃിയത.ൃ രണൃൃൃ
പഞൃൃായതൃൃൃേളിലൃമായി 100
ഓളംകൃടംൃബങൃൃൾകൃൃാണൃേി
റൃ്ൃവിതരണംനെതൃൃിയത.ൃ

തൃശൃർ:കേനദൃൃൃസംസൃൃാനസ
ർകൃൃാറൃേളൃടെയംൃവിവിധവ
കൃപൃൃൃേളൃടെയംൃഫണൃൃതകദൃൃശ
സവൃയംഭരണ സൃൃാപനങൃൃളൃ
കെയംൃ കനതൃതവൃതൃൃിൽ നെ
തൃൃിവനൃൃിരൃനൃൃഭവനനിർമൃൃാ
ണപദൃൃതിടയലൈഫൃഭവന
നിർമാണപദൃൃതിഎനൃൃകപരി
ൽപൃനർനാമേരണംടെയതൃൃ
വൻതടൃൃിപൃൃ്നെനൃൃതായിെി.എ
ൻനപൃതാപൻഎംപി.നപൃളയാ
നനൃൃരംലൈഫൃപദൃൃതിയിൽ
കൃടൃതൽവീടൃേൾനിർമൃൃിചൃൃൃ
നൽകൃടമനൃൃ്പറഞൃൃ്വികേശ
തൃൃ്നിനൃൃ്വാങൃൃിചൃൃപണതൃൃി
ൽനിനൃൃ്കോലംൃഅഴിമതിന
െതൃൃിയതൃഇകപൃൃൾപൃറതൃൃ്വ
നൃൃിരികൃൃൃേയാണൃഇതിലൃടെ
ജനങൃൃടളപരിപൃർണൃൃമായംൃ
വഞൃൃിചൃൃിരികൃൃൃേയാണൃപിണ
റായിവിജയൻസർകൃൃാർടെ
യതൃടതനൃൃൃം അകദൃൃഹം പറ
ഞൃൃൃ. സവൃർണേളൃൃകൃൃെതൃൃ്,

പിഎസ്സിനിയമനം,ലൈഫൃ
മിഷൻൃൃപദൃൃതിതൃെങൃൃിനിരവ
ധിഅഴിമതികേസൃേളിൽൃൃമൃ
ങൃൃിനിൽൃൃകൃൃൃനൃൃമൃഖയൃമനനൃൃൃിപി
ണറായിവിജയൻൃൃരാജിടവകൃൃ
ണടമനൃൃാവശയൃടപൃൃടൃൃ്യൃഡിഎ
ഫൃ സംസൃൃാന വയൃാപേമായി
നെതൃൃൃനൃൃ സതയൃാനരൃഹതൃൃി
ടൃൃൃജിലൃൃാതൈഉദഘൃാെനംനി
ർവഹിചൃൃൃ സംസാരികൃൃൃേയാ
യിരൃനൃൃൃ അകദൃൃഹം. മൃസ്ൈിം
ൈീഗൃജിലൃൃാനപൃസിഡൃൃ്ൃസി.എ
മൃഹമൃൃദൃറഷീദ,ൃഅധയൃകൃൃതവ
ഹിചൃൃൃ.
ഒല്്്ര്്: മൃഖയൃമനനൃൃൃിപിണറായൃ
വിജയൻൃൃരാജിവയകൃൃൃണംഎ
നൃൃാവശയൃടപൃൃടൃൃ് കോണൃൃനരൃസ്
വിവിധകേനദൃൃൃങൃൃളിൽൃൃനെതൃൃ
നൃൃസതയൃനരൃഹസമരംകലൃാൃകൃൃ്
നപൃസിഡൃൃ്ൃ ടജയജൃൃ ടസബാ
സൃൃൃൃൃയൻൃൃഉദഘൃാെനംടെയതൃ.ൃമ
ണൃൃൈംനപൃസിഡൃൃ്ൃനദൃൃൻൃൃകൃ
നൃൃതൃൃ്, വി.വി.മൃരളിധരൻൃൃ,

കോണിെിറയതൃൃ്,െി.ടേനശൃി
നിവാസൻൃൃതൃെങൃൃിയവർൃൃസം
സാരിചൃൃൃ.
പ്ത്ക്്ാട:് യൃഡിഎഫൃപൃതൃ
കൃൃാടൃ മണൃൃൈം േമൃൃിറൃൃിയൃടെ
കനതൃതവൃതൃൃിൽ വിവിധ കേ
നദൃൃൃങൃൃളിൽസതയൃനരൃഹസമരം
നെതൃൃി. കോണനരൃസ് ഭവനി
ൽനെനൃൃസമരംകൃലൃകൃൃ്കോ
ണനരൃസ്നപൃസിഡൃൃ്ൃടേ.എം.
ബാബൃരാജൃ ഉദഘൃാെനം ടെ
യതൃ.ൃമണൃൃൈംനപൃസിഡൃൃ്ൃഷാ
ജൃോളികയങൃൃരഅധയൃകൃൃനാ
യിരൃനൃൃൃ.സതിസൃധീർ,കോ
സഫൃപിതടൃൃിൽഎനൃൃിവർനപൃ
സംരിചൃൃൃ.വിവിധ കേനദൃൃൃങൃൃളി
ൽനെനൃൃസമരതൃൃിനൃ െി.വി.
നപൃഭാേരൻ,വി.ടേകവലൃകൃൃൃ
ടൃൃി, കോളി ചൃകൃൃിരി, കോബി
കോടൃൃിയാൻ,രാജൃതളിയപറ
മൃൃിൽ,സിജൃപയൃൃപിളൃൃി,എം.
െിമൃരളി,നിഹജയൻഎനൃൃി
വർകനതൃതവൃംനൽേി.

മുഖുയമനുതുുിയുടെരാജിആവശുയടുപുടുു്സമരം
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നോകാഃസമസത്ാഃസഖ്ിനോഭവന്്്
1196െിങുും09 മഹുറം05
2020 ഓഗസ്്്്്25കൊവ്്

ചകായോണക്്ാലചത്്
ഓണംആയോഷമല്്
കൊകോണ ഹവറസ് ഉയരതുുിയ ഭീഷണി

പതലുുുംകുറവിലുുാപതതുടരുകയാപണങുുി
ലംുെനങുുളുപടഭയംഗണയുമായികുറഞുുിടുുുണുു്.കക
നദുുു-സംസുുാനസരകുുാരുകൾപകരുനുുആതുുഹധ
രയും,നപുതികോധമരുനു്ുഉടനുണുുാകുപമനുുനപുതീകുു,നി
യനനുുുണതുുിപലഇളവുകൾനലകുനുുആശവുാസംതുട
ങുുിപലകാരണങുുളംുപറയാപമങുുിലംുഓണംകോലു
ളുുവികശഷാവസരങുുൾവിടുുുകളയാനുളുു മടിയാണു
കോഗപതുുലാഘവകുതുപടകാണാനപലപരയംുകനുപ
രിപുുികുുുനുുത.ുഎനുുാലഈസമീപനംഅഭികാമയുമപലുു
നുു് മനസിലാകുുണം. ആകോഷങുുളില മതിമറനുുു
കോകരുത.ുപൊവിഡുമാനദണുുങുുൾഅനുസരിചുുുളുു
നിയനനുുുിതമായആകോഷങുുൾമതിപയനുു്ഉറപുുികുു
ണം. തിരുകോണതുുിരകുുുകളികലകുു് നപുകവശികുുു
കപുുൾഇകുുാരയുംമറനുുുകുടാ.ആകഘാഷങുുൾകുുുളുു
അവസരംകലാകതുുിനുഇനിയംുആയിടുുിലുു.
രാെയുതുു് കോഗംതലപോകുുിയതിനുകശഷംകണുു

ഏറുുവംുമാരകമായആഴുെയാണുകടനുുുകോയത.ുഞാ
യറാഴെുഅവസാനിചുുവാരതുുിലമാനതുംനാലരലകുു
തുുികലപറപൊവിഡുകകസുകളംു6,666മരണങുുളംു.
കോകതു്ുനിലവിലഏറുുവംു കവഗതുുിലകോഗംപടരു
നുുരാെയുമാണുഇനുുുയ.യുഎസ്കഴിഞുുാലഏറുുവംുകു
ടുതല കപര മരികുുുനുുതംു ഇനുുുയയില തപനു.ു കനര
പതുുകോഗവയുാപനതുുിലമുനനിരയിലുണുുായിരുനുു
മഹാരാഷ്നടു,ആനനുുുാ,കരണാടകംഎനുുിവിടങുുളില
പകരചുുകുറഞുുിടുുുണു്ു.ഡലഹിയംുഗുെറാതുുുംകനര
കതുുതപനുുവിടുതലകനടിയിരുനുുു.തമിഴനുാട,ുയുപി,
ബംഗാൾ,ഒഡിഷതുടങുുിയസംസുുാനങുുളിലഅയവി
ലുുാപതതുടങുുുകുപുൾ,കകരളം നപുതിദിനംരണുുായിര
തുുികലകുു് എതുുിയിരികുുുനുുു. സംസുുാനതുു് കോ
ടു്ുസക്ോടുുുകളുപടഎണുുവംുകുടുനുുകതയുളുുു.
പൊവിഡുകാലതുു്ഓണംവീടുുിലആകോഷിചുുാല

മതിപയനു്ുമുഖയുമനനുുുിപിണറായിവിെയനംുആകോഗയു
മനനുുുിപക.പക.ഹശലെയംുഅഭയുരഥിചുുതുകരാഗവയുാപ
നംഹകവിടുുുകപാകരുപതനുുുകരുതിയാണ.ുഎനുുാല
ഓണവംുആകോഷവംുആരംുകവപണുുനുുുവയകുുുുക
യുമിലുു.ആരകുുുംഎവിപടയംുനിനു്ുകോഗംപിടിപപടാ
പമനുുതിനാലഅതീവൊനഗുതആവശയുമാണ.ുഅങുുാടി
കളിലംുആൾകുുുടുുമുളുുഇടങുുളിലംുസുപുുരമാരകുുറുുു
കളിലംുകോകകണുുിവരുകപുുൾമാസക്ംുസാമുഹയുഅ
കലവംുശുെിതവുവംുമറകുുരുപതനുുരഥം.ബനുുുമിനതുാ
ദികൾഒതുുുകുടുനുുകവളകൾഒഴിവാകുുാനാകാതുുമാ
സമാണുസാധാരണെിങുും.കഷാപുുിങുുുംവികനാദയാ
നതുകളംുഗുഹസദുുരശനങുുളുപമലുുാംതിരകുുുണുുാകുുു
നുുമാസമാണിത.ുഅതുുരംകാരയുങുുളിലുളുുപരിമിതി
കൾവിടുുുകപാകരുത.ുനപുായമായവപരസദുുരശികുുുനുു
അവസരങുുളിലംുകുടുുികപളലാളികുുുനുുഅവസരങുു
ളിലംുനിയനനുുുണങുുൾമനസുുിലുണുുാകണം.സക്നഹ
നപുകടനംനടതുുാനആകലുുഷികുുുകയംുചംുബികുുുക
യംുഹസത്ദാനംനലകുകയംുഹകകൾനഗുഹിചു്ുസം
സാരികുുുകയംുപെയുുുനുുതുഅപകടംവിളിചുുുവരുതുുു
പമനു്ുമറകുുരുത.ു
നമുുുപടഗുഹാനുുരീകുുതുുിപലആകരാഗയുപരിരകുു

പയകുറിചുുുളുുവിെിനുുനവംുനലുുതാണ.ുവീടുകളിലംു
സുുാപനങുുളിലംുകസാപുുുംസാനിഹറുുസറംുമാസക്ംു
ആവശയുതുുിനു ലഭയുമാകുുിയിടുുുകണുാുപയനുുും എലുുാവ
രംുഉപകയാഗികുുുനുുുകണുാുപയനുുുംനശുദുുികുുണം.വീടി
പുുുയംുനാടിപുുുയംുപരിസരശുെിതവുവംുനപുധാനമാ
ണ.ു മാലിനയുസംസക്രണവംുഅണുനശീകരണവംു
അനുുരീകുുശുദുുീകരണവംുഏവരുപടയംുഉതുുരവാദി
തവുമാണ.ുകുടുുികളിലംുഈകബാധമുണരതുുാനകഴിയ
ണം.വീടംുപരിസരവംുവുതുുിയായിസുകുുികുുുനുുതു
ആകരാഗയുകബാധതുുിപുുുലകുുണമാണ.ുവീടുുിലനിനുു്
പുറതുുുകപായിവരുനുുവരകുളികുുുനുുതുശീലമാകുുുക
യംുഅതിഥികൾകസാപുുുംസാനിഹറുുസറംുഉപകയാഗി
ചുുകശഷംവീടുുിലനപുകവശികുുുകയംുകവണം.വീടുുിലകമ
ടികുുുനുുപഴം,പചുുകുുറികളംുഅണുവിമുകുുമാകുുികയ
ഉപകയാഗികുുാവ.ു
പകാവിഡുകുടാപതയുളുുമറുുുകരാഗങുുൾകു്ുസാധയു

തയുളുുതിനാല ഇരടുുി ൊനഗുത ഉണുുാകണപമനുുാണു
ആകരാഗയുവകുപു്ുഓരമിപുുികുുുനുുത.ുമഞുുപുുിതുും,വയ
റിളകുും,ഛരുുദുുിതുടങുുിയകോഗങുുൾുുകുു്ഇടപകാടുകുു
രുത.ുെികിതുുയകുുുുകവണുുിആശുപനതുികപളസമീപി
കുുുനുുതുകാരയുങുുൾസങുുീരണമാകുുാനംുഇടയുണു്ു.ഇ
കുുാരയുതുുിലസമുഹസദയുകുുാരംുകകറുുറിങുയുണിറുുു
കാരംുകഹാടുുലുകളംുകുടി നശുദുുികകുുണുുകാരയുങുുളാ
ണ.ുപഴകിയഭകുുണം,അണുബാധതുടങുുിആകരാഗയു
പതുുബാധികുുാനിടയുളുുകാരയുങുുളിലഅതീവനശുദുു
കവണപമനുുു ചുരുകുും. ഓണകുുാലപതുു ആകഘാഷ
കുുുടുുായമുകളിലംുപകാവിഡുമാനദണുുങുുൾപാലികുു
പപുുടണം.ഒരുമിചുുിരുനുു്സകനുാുഷംപങുുുവയകുുുുകമുാു
ൾമാസക്ംുമറുുുംഊരിമാറുുരുത.ുശാരീരികഅകലംകു
തയുമായിപാലികുുുകയംു കവണം.ഓണാകഘാഷങുുൾ
കുുുകശഷംപകാവിഡുവീണുുുംമുരചുുികുുുനുുകാഴെുയു
ണുുാകരുത.ുസുകുുികുുുക,തീരാദഃുഖങുുൾകുുുളുുസാ
ധയുതകുറയകുുുുക.

ആദരണീയനായമനുഷയുനംു
നനതതുുലിവിഴുങുുിയതിമിംഗലവംു
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിരുവനനുുപുരം:ആകോപണങുുൾഉനുുയി
കുുുനുുതിലപവടിപകുുടു്ുഎനുുനിലയിലാണു
നപുതിപകുുകനതാവുരകമശുപെനുുിതുുലയംു
ഉപകനതാവുകഡാ.എം.പക.മുനീറംുഇനുു
പലഅവിശവുാസനപുകമയെരചുുയിലഅഴിമ
തിആകോപണംഉനുുയിചുുത.ുനപുതിപകുുനി
രയിപലഒനുുാമനംുരണുുാമനംുരംഗപതുു
തുുിയതിനാലെരചുുആപകപൊഴുകകുുണുു
തായിരുനുുു.നപുതിപകുുകനതാവാപണങുുില
വലിപോരുഫയലുയരതുുികുുാടുുിസപ്ീകുുര
ആവശയുപപുുടുകയാപണങുുിലസരകുുാരിപുുു
കരഖകളടങുുിയഇതുസംബനുുിചുുഫയലസ
ഭയിലവയകുുുാപമനുുസനുുദുുതയംുഅറിയി
ചുുു.
മറുപടിപറകയണുുമനനുുുിെി.സുധാകരന,

പെനുുിതുുലയുപടനപുസംഗതുുിനിടയിലത
പനുുഎഴുകനുുറുുു."തപുുുമറുപടിനപുതിപകുു
കനതാവുകകൾകുുണം.അതിനുമുമു്ുഇറങുുി
കപുുവരുത'ു.മനനുുുിതപുുുഉറുുസുഹുതുുാപണ
നുുായിരുനുുുഇംഗുുിഷിലപെനുുിതുുലയുപട
മറുപടി.ആകോപണപമനുുവിലുുിപുുുഞാ
പോടിഞുുതിനാലഅഴിമതിയുപടഅമു്ു
എകങുുടുുുകോപയനുുറിയിപലുുനു്ുകാവയുതുുക
മായിഇടപപടുുുപൊണുുായിരുനുുുമനനുുുിയുപട
മറുപടി.രണുുുമുനുുുതവണപെനുുിതുുലഎ
ഴുകനുുപറുുങുുിലംുഅതിപൊപകുുകുതയുമായി
മറുപടിപറഞുുകൊപടപിപനു,ുപെനുുിതുുല
അതിലകയറിപിടിചുുിലുു.
"പൊവിഡുനപുതികോധതുുിപുുുകപരിലു

ളുുവമുുനഅഴിമതി'-കോ.എം.പകമുനീര
അങുുപനപോരുനപുതീതിയാണുയരതുുിയ
ത.ു350രുപയകുുുും550രുപയകുുുുംകിടുുുനുു
പിപിഇകിറു്ു1,550രുപയകുുുും1,999രുപ
യകുു്ുകിടുുുനുുഇനനഫുാപറഡുപതരകോമീറുുര
5000രുപയകുുുുമാണുവാങുുുനുുുപവനു്ുചു
ണുുികുുാടുുിയമുനീരകോദിചുുു:"ഈകിപറുുനുുാ
അഡിഡാസികുുുതാകോ?'
നുറുരുപയകുുുുളുുപിപിഇകിറുുുംകിടുുുപമ

നുുറിയിചുുമനനുുുിപക.പക.ഹശലെ,ഗുണകമ
നുുയുപടകാരയുതുുിലകകനദുുുഏെനസികളു
പടഅംഗീകാരംഉറപുുുവരുതുുിയവകയവാ
ങുുുഎനു്ുവയുകുുമാകുുി.ഒരുകോകറുുുറായ
മുനീരഇങുുപനഉനുുയിചുുതിപനവിമരശിചുുമ
നനുുുികുടുുതുുിപോരുകുതുുുംപൊടുതുുു:

"അഴിമതിആകോപണതുുിനുകാരണംമുനീ
രഅഞുുാറുവരഷംപിറകൊടുുുകോകോഎ
നു്ുസംശയം'.യുഡിഎഫുഭരണകാലപതുു
ഓരമിപുുിചുുതിനുമുനീറിനുനപുശനുമിലുുായിരു
നുുു.താനഇവിപടയാണുപയിചുുപതനുുായിരു
നുുുഅകദുുഹതുുിപുുുമറുപടി.
അവിശവുാസനപുകമയെരചുുതുടങുുിയതുവി.

ഡി.സതീശനകഷകസുപ്ിയരജുലിയസ്സീ
സറിലമാരകുആുുുണിയുപടവിഖയുാതമായ
നപുസംഗതുുിലനബുുടുുസിപനവികശഷിപുുികുുു
നുു"ആദരണീയമനുഷയുന'എനുുപനഗറുുീവു
കമു്ുുമുഖയുമനനുുുികുുുംകവുാറഹുുുനിലായതി
നാലസഭയിപലതുുാതുുമനനുുുിപക.ടി.െലീ
ലിനംുൊരതുുിപകുുടുതുുു.
മുഖയുമനനുുുിയുപടഓഫീസിപല15അവതാര

ങുുളുപടകപരുഹകവശമുപണുുനുുറിയിചുുതി
രുവഞുുുരരാധാകുഷണ്നഅഞു്ുഅവതാ
രങുുളുപടകപരുപറയുകയംുപെയതു.ുധനമ
നനുുുിബെറുുിപല34ഇനങുുൾപൊടുുിടുുിപലുു
നുുുംകുറുുപപുുടുതുുി.
മലഎലിപയനപുസവിചുുകോപലയായിഅ

വിശവുാസനപുകമയപമനുുായിരുനുുുഎസ.്ശര
മയുപട(സിപിഎം)നിരീകുുണം.രാെീവുഗാ
നുുിനപുധാനമനനുുുിയായിരുനുുകപുുൾനപുിന
സിപുുലപസനകുടുുറിയായിരുനുുപി.സി.അല
കസുാണുുപറകുമരനാരായണനൊരകകുു
സിലസിബിഐകോദയുംപെയതുതുഓരമി
പുുിചുുഅകദുുഹം,അനു്ുരാെീവുഗാനുുികു്ുപത
റു്ുസംഭവികചുുഎനു്ുകോദിപചുുങുുിലംുകൊ
ണനഗുസുകാരാരംുഅതിലപൊതുുിയിലുു.
പൊവിഡിനുമുമുുുതപനുുകവുാറഹുുുനക

ണുുുപിടിചുുസരകുുാരാപണനുുുപറഞുുപക.
എന.ഷാെി(മുസ്ലിംലീഗ)ുഅങുുപനകവുാറ
ഹുുുനിലാകുുിയതുവി.എസ.്അെയുുതാനദുു
പനയംുസിപിഎംസംസുുാനപസനകുടുുറി
കൊടികയരിബാലകുഷണ്പനയംുആപണ
നുുായിരുനുുുനിരീകുുിചുുത.ു
നപുതികളുപടപകുുമാവരുതുനപുതിപകുുപമ

നു്ുനിരകദശിചുുമുലുുകുുരരതനുാകരന(സി
പിഐ),െനങുുളുപടപകുുമാകാനതയുുാറാ
കണപമനു്ുഅഭയുരഥിചുുു.എലുുാമതുുരങുുളി
ലംുകൊറുുുകോയനപുതിപകുുംകോദുുഎനുു
കോഹനലാലസിനിമയിപലെഗതികഥാപാ
നതുപതുുകോപലവീണുുുംകൊലകുുാനമതുു
രംകതടുകയാപണനു്ുപരിഹസിചുുു.

അരിപവകതുുഎനുുറിയാനമുഴുവനഅ
രിയംുഎടുതു്ുപരികോധികകുുപണുുനുുുപറ
ഞുുതുകോപലഈസരകുുാരആപകഅഴി
മതിയാപണനു്ുപതുുനംതിടുുയിലവനംവകു
പുുുകദുോഗസുുരുപടകസുുുുഡിയിലിരിപകുുമരി
ചുുമതുുായിയുപടഅനുഭവംഉദാഹരിചു്ുപി.
പെ.കോസഫു(കകരളകൊണനഗുസ)്ചുണുുി
കുുാടുുി.
ൊനലുകളിലകൊടുുിടുുുവനുുഅവതാരക

രപറഞുുതിപൊപുുംവി.ഡി.സതീശനകഷ
കസുപ്ിയരഉദുുരണികുടികുടുുിപയകനുുയു
ളുുുപവനു്ുഎ.നപുദീപുകുമാര(സിപിഎം)പ
റഞുുു.അതുകകരളരാഷ്നടുീയതുുിപുുുെവറുുു
കുടുുയില ഇടണപമനു്ുഅകദുുഹംഅഭയുരഥി
ചുുു.
"പനകതുുലിതിമിംഗലപതുുവിഴുങുുിഎ

നുുുപറഞുുാലവിശവുസികചുുകുുാം,അണുുാന
കുഞു്ുആനപയകീഴപുപടുതുുിഎനുുുപറ
ഞുുാലംുവിശവുസികചുുകുുാം.എനുുാല,പിണ
റായിഅഴിമതികാടുുിപയനുുുപറഞുുാലആ
രംുവിശവുസികുുിലുു'-മാതയുുടി.കൊമസ്(െന
താദൾ-എസ)്വയുകുുമാകുുി.
പാരലപമു്ുുപതരപഞുുടുപുുുഫലംസം

സുുാനസരകുുാരിപുുുെനവിശവുാസംനഷുു
പപുുടുുതിപുുുപതളിവാപണനുുാണുപി.ടി.കൊ
മസിപുുു(കൊണഗസു)്വിലയിരുതുുല.പല
മനനുുുിമാരംുഎകപുുൾെയിലിലകോവുപമ
നു്ുഭയനുുാണിരികുുുനുുപതനു്ുപറഞുുകപുു
ൾവി.പക.ഇനബുാഹിംകുഞുുിപുുുകപരുഭര
ണപകുുതുുുനിനു്ുവിളിചുുുപറപഞുുങുുിലംു
അകദുുഹംഅതു"കകടുുിലുു'.
യുഡിഎഫുഅവിശവുാസനപുകമയംഅവത

രിപുുികകുുണുുതുനപുതിപകുുകനതാവിനുഎതി
പരയാപണനുുാണുവീണാകോരെിപുുു(സി

പിഎം)അഭിനപുായം.2005ലയുഡിഎഫുസ
രകുുാരിപുുുകാലതു്ുഒരുപദുുതികു്ു35ക
ണസൾടുുനസിഉണുുായിരുനുുതുവീണചു
ണുുികുുാടുുി.
നപുകമയപതുുഅനുകുലികുുുകകോ,നപുതി

കുലികുുുകകോപെയുുുനുുിപലുുനു്ുപറഞുുഒ.
രാെകോപാല(ബിപെപി)അനുവദിചുുസമ
യംമുഴുവനഎടുകുുാപതനപുസംഗംപുരതുുി
യാകുുിയതിങുുപന:"ഈപരിപാടിയിലപ
പങുുടുകുുാനഅവസരംനലകിയസപ്ീകുുര
കു്ുനദുുി.'
മീനിലുുാതുുമീനകറിയംുപനയുുിലുുാതുുപന

യകുോശയംുകോപലകമുുിയംുസിമനുുുുമിലുുാ
പതപാലംപണിയുനുുസരകുുാരായിരുനുുു
യുഡിഎഫികുുുപതനു്ുചുണുുികുുാടുുിയപക.
ബി.ഗകണഷ്കുമാര(കകരളകൊണനഗുസ-്
ബി)കോദിചുുു:"പകപിസിസിനപുളയദുരിതാ
ശവുാസതുുിനു1000വീടുവയകുുുാനപിരിചുുപ
ണംഎവിപടകപുുപയനു്ുസിബിഐപയപകുു
ണു്ുഅകനുവഷിപുുികുുുകോ?'
കുപറകയപറനനുുകളംുതിനമകളംുഉളുു

സരകുുാരാണിപതങുുിലംുഅടിയനുുരനപുകമ
യംനയുായമാപണനുുായിരുനുുുപി.സി.കോര
െിപുുു(സവുതനനുുുന)പകുും.കകരളതുുിപല
മുഖയുമനനുുുിയുപടഓഫീസുമായിബനുുമിലുുാ
തുുതുമുഖയുമനനുുുികു്ുമാനതുമാപണനു്ുഷാഫി
പറമുുില(കൊണനഗുസ)്പറഞുുു.കകരള
തുുിലഇടതുവിരുദുുദുഷുുസഖയുംനപുവരതുുി
കുുുനുുുപവനു്ുകുറുുപപുുടുതുുിയഎം.സവുരാജു
(സിപിഎം)ഈനപുതിപകുുപതുുവികശഷി
പുുികുുാന"അധമം'എനുുലുുാപതമപറുുരുവാ
കുുിപലുുനു്ുകുറുുപപുുടുതുുി.
സവുനുുംപാരടുുികുുാരുപടശാപകമറുുതുപൊ

ണുുാണുകഴിഞുുസരകുുാരിപുുുമുഖയുമനനുുുി
കു്ുസംഭവിചുുപതനു്ുപക.കരുണാകരപനതി
പരനടതുുിയഉപൊപംവിവരിചുുെയിംസ്
മാതയുു(സിപിഎം)പറഞുുു.വി.ഡി.സതീശ
ന500പൗണുുുവീതംപരവുരിപലപുനരെ
നികുുുകവണുുിപിരിചുുതിപുുുപതളിവായിസി
ഡിയംുഅകദുുഹംസഭയിലസമരപുുിചുുു.ഇതി
പനകുുുറിചു്ുവിെിലനസ്അകനുവഷണംനട
തുുിയാലറീബിലഡുകകരളഎങുുപനവികദ
ശനാണയുെടുുംപാലിചു്ുപെയുുാപമനുുതിപുുുറി
കപുുരടുുായിരികുുുംഅവരതരികഎനുുായിരു
നുുുവി.ഡിസതീശപുുുമറുപടി.

ലലഫ്മിഷനില~9.25യോടിയ്ചട
അഴിമതി:വി.ഡി.സതീശൻ
തിരുവനനുുപുരം: സം
സുുാനഭരണതുുിപുുുക
പുുിതുുാനായമുഖയുമനനുുുി
യുപടഓഫീസ്തപനുുക
ളുുകുുടതുുുകാരുു ഹഹ
ൊകുു്പെയതുകൊപടക
പുുിതുുാപുുുകയുാബിനുുത
പനുുനപുശുനതുുിലായിരി
കുുുകയാപണനു്ുസരകുുാരിപനതിപരഅവി
ശവുാസനപുകമയംഅവതരിപുുിചു്ുവി.ഡി.സതീ
ശനുുഎംഎലുുഎ.
നടുകുുടലിലുുപപടുു്ആടിഉലയുകയാണുു

കപുുലുു. മുഖയുമനനുുുി ആദരണീയനാപണങുുി
ലംുഭരണതുുിലുുഅകദുുഹതുുിനുനിയനനുുുണ
മിലുു.ഹലഫുമിഷനിപല20കൊടിപദുുതിയി
ലുുനാലരകൊടിയലുു,9.25കൊടിയാണുനകുമ
കകുുട.ുപാവങുുളുപടഹലഫുമിഷനുുപദുുതി
ഹകകുുുലിമിഷനാകുുിമാറുുിപയനുുുംസതീ
ശനആകോപിചുുു.
9.25കൊടിഎനുുതുഹകകുുുലികണകുുി

ലുുകദശീയപറകകുുരുുഡാണ.ുഒരുകനുപാെകറുുുി
ലുു46ശതമാനംഹകകുുുലിപയനുുതുകദശീ
യപറകകുുരുുഡുനാലരകൊടികു്ുപുറപമബാ
കുുിഅഞു്ുകൊടിനലുുകിയതുപബവകുയുുആ
പുുിപലസഖാവിന.ുഇകൊപടബാറുകാരകുു്
കനടുുവംു പബവകുൊ പുടുുുകയംു പെയുുും.
ഹലഫുമിഷനുുകമുുീഷനിലുുപബവകുയുുആ
പുസഖാവിപുുുബനുുംഅറിയണം.
മുഖയുമനനുുുികുഴപുുമിപലുുനുു്പറഞുു്പനതു

സകമുുളനം നടതുുുകുപുൾുു പൊടുുടുതുു് ക
സുുുുംസ്മുഖയുമനനുുുിയുപടനപുിനുുസിപുുലുുപസനകു
ടുുറിശിവശങുുറിപനമണികുുുറുകകോളംകോ
ദയുംപെയുുുനുുു.മുഖയുമനനുുുിഒനുുുംഅറിയുനുുി
പലുുനുുാണുപറയുനുുത.ുമുഖയുമനനുുുിയുപടഓ
ഫീസ്ആരുുകുുുംപൊടിയിടയിലുുവരുതിയി
ലാകുുാനുുപറുുുനുുഓഫീസായിഅധഃപതിചുുു.
എലുുാംഅറിയാവുനുുഒരാൾുുമാനതുമാണുഉ

ണുുായിരുനുുത.ുഅതുഎലുുാമനനുുുിമാരംുദുഷുു
പനനുുും,വഞുുകപനനുുുപമലുുാംസുുാനകപുു
രിടുു് വിളികുുുനുു ശിവശങുുറിപുുു തലയിലുു
പൊണുുിടുുു.മാരുുചുു്നാലിനുസവുരുുണകുുടതുുി
പനകുുുറിചുുുംഅതുമുലമുണുുാകുനുുനികു
തി കോരുുചുുപയകുുുറിചുുും നിയമസഭയിലുു
സംസാരിചുുകപുുൾുുസവുരുുണകുുടതുുിപൊപുും
കകരളതുുിലുുഒരുഅകോകോകംവളരുുനുുു
വരുനുുതുനശുദുുികുുണപമനുു്മുഖയുമനനുുുികോ
ടു ആവശയുപപുുടുുിരുനുുു. എനുുാലുുഈ സവു
രുുണകുുടകുുടതുുിപുുുആസുുാനംതപനുുമു
ഖയുമനനുുുിയുപട ഓഫീപസനുു് അനുുറിയിലുുാ
യിരുനുുു.മനനുുുിപക.ടി.െലീലംുബഹുമാനയു
നാണ.ുബുരുുഷവുവികദശനിയമങുുൾുുതളുുി
കുുളഞു്ുവാടസുആ്പു്ുവഴിബദലുുഉണുുാകുുി
യവീരപുരുഷനാണ.ുവയുവസുുിതിപയകോ
ദയുംപെയതുുയുഎഇകൊണുുസുകലറുുിലുുനി
നുു്സഹായംഹകപുുറുുിമലപുുുറതുു്സകുുാ
പതുുനുു്പറഞുുുപൊടുതുുു.കോദയുംഉനുു
യിചുുകപുുൾുുവിശുദുുനഗുനുുപതുുമറയാകുുി.
തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളവിഷയ

തുുിലുുപടനുുഡരുുതുകഅദാനിനരുുപുുിനുകോ
രുുതുുിപുകുടുതുുു.കമുുീഷനുുഏെനുുുുമാരംു
അവതാരങുുളംുഇടനിലകുുാരംുമുനുുാമനുുാ
രംു പസനകുകടുുറിയറുുിലുുകുടിഅധികാരതുുി
പുുുഇനാഴികളിലുുകുടിഅലഞുുുനടകുുുനുു
പകടുുകാലമാണിപതനുുുംഇതുുരതുുിലുളുു
സരകുുാരിലനപുതിപകുുംഅവിശവുാസംകരഖ
പപുുടുതുുുകയാപണനുുുംസതീശനപറഞുുു.

മുഖയുമനതുുുിയാണുശിവശങുുറിനുുു
ഒരേനൊരുരോഡഫുാദർ:ഷാഫി
തിരുവനനുുപുരം: മുഖയുമനനുുുി
യാണു ശിവശങുുറിപുുു ഒകര
പോരു കോഡഫുാദപറനുു്
ഷാഫി പറമുുിലുു എംഎ

ലുുഎ.ഒരുഗണുുമാപുുുകപരിലുുമുനമുഖയുമ
നനുുുിപകുുതിപരഇകപുുഴംുആകകുുപംഉനുുയി
കുുുനുുവരുു,സവുനുുംനപുിനുുസിപുുലുുപസനകുടുുറി
സവുരുുണകുുടതുുുകകസിപലനപുതികൾുുകുു്ഉ
ണുുാകുുിപൊടുതുുസൗകരയുങുുളുപടനീണുു
പടുുികഓകോദിവസവംുപുറതുുുവനുുിടുുും
അതിലുുപങുുിപലുുനുു്പറയുനുുവകോടുഒകനുു
പറയാനുളുുു.കകരളതുുിലുുമുഖയുമനനുുുിയുപട
ഓഫീസുമായിബനുുമിലുുാതുുതുമുഖയുമനനുുുി
യകുുുുമാനതുമാപണനുുുംഅകദുുഹംപരിഹസി
ചുുു.
കകരളതുുിലുുഒരുസരുുകുുാരംുഇകനുുവപര

രാെയുകനുദാഹകകസിനുഅകനുവഷണവികധയ
രാകവണുുഅവസുുയുണുുായിടുുിലുു. ഇഎംഎ
സ്മുതലുുഉമുുനുുൊണുുിവളപരയുളുുഭരണ
കാലയളവിലുു എപുതുപകുു ആകകുുപം ഉ
ണുുായിടുുുപണുുങുുിലംുഎനുുഐഎകകരളതുുി
പുുുപസനകുകടുുറിയറുുിപുുുപടിയംുകടനുു്അ
കകതുുകു്ുവരുനുുസാഹെരയുംഒരാളംുഉണുുാ
കുുിയിടുുിലുു.
ഉകദുോഗാരഥികൾപയിപചുുഴുതിയറാങുു്ലി

സുുുുിപലകോലിയാണുകോദികുുുനുുത.ുകോലി
ബകുുറുുിപലടുതുു്വചുുിടുുുകുടുഎനുുാണുപി
എസ്സികോദികുുുനുുത.ുസവുപുനമാരുുകുുുളുു
കോലിഎടുതുുവചുുബകുുറു്ുകുുിഫുഹൗസിലാ
യിരുകുനുഎനുുുംഷാഫിപറമുുിലുുകോദി
ചുുു.

മുഖയുമനതുുുിചനരുവയുുഹതുുിൽ:
പി.ടി.രോമസ്
തിരുവനനുുപുരം :അഴിമ
തിയിലുുവിളങുുിനിലുുകുുു
നുുമനുുകവനദുുുനായിമുഖയുമ
നനുുുിമാറിപയനു്ുപി.ടി.കൊമ
സ്എംഎലുുഎ. ഉകദുോഗസുു
പരനിയനനുുുികുുാനുുകഴിയാപതെനകുവയുുഹ
തുുിലാണുമുഖയുമനനുുുി.കുുിഫുഹൗസിലംുപസ
നകുകടുുറിയറുുിലംു തടുുിപുുുകാരുു നിരങുുുകയാ
ണ.ുമാധയുമനപുവരുുതുുകകോടുകടകു്ുപുറതു്ു
പറയുനുുമുഖയുമനനുുുികളുുകുുടതുുുകാകോടു
കടകുു്അകതുു്പറയുനുുു.ഈെനകുവയുുഹ
തുുിലുുനിനുു്സരുുകുുാരിനുപുറതുുുവരാനുു
കഴിയിലുു.
സരുുകുുാരിപുുു ഭുരിപകുും കകവലംസാ

കങുുതികംമാനതുമാണ.ുെനപിനുുുണനഷുുപപുു
ടുുസരുുകുുാരിപനതിപരെനങുുൾുുഅവിശവുാ
സംപാസാകുുികഴിഞുുതായംുഅകദുുഹംപ
റഞുുു.പലമനനുുുിമാരംുഎകപുുഴാണുെയിലി
ലുുകോകുനുുപതനുുുഭയനുുിരികുുുകയാണ.ു
പെറുുകുുുടിലിപലപണംഅടിചുുുമാറുുിഹലഫു
പദുുതിപയ സരുുകുുാരുു പഡതുു് പദുുതിയാ
കുുി.പിഎസ്സിപയകൊകുുുകുതുുിയാകുുി.
പകാവിഡു കാലം പൊളുുകുുാലമാകുുി സ
രുുകുുാരുുമാറുുി.ഒരുവികദശകാരയുമനനുുുിസവുനുു
മായുളുുമനനുുുിസഭയാണിത.ുശിവശങുുറിപുുു
ഹകയിലുു രഹസയുങുുളുളുുതു പൊണുുാ
കോസരുുകുുാരുുസംരകുുികുുുനുുപതനുുുംപി.
ടി.കൊമസ്കോദിചുുു.

വിലസുനുുതുഅവതാേങുുൾ:
തിരുവഞുുുർുു
തിരുവനനുുപുരം: മുഖയുമ
നനുുുിയുപടഓഫീസിലഅവ
താരങുുൾ വിലസുകയാ
പണനു്ുതിരുവഞുുുരരാധാ
കുഷണ്നപരിഹസിചുുു.സം
സുുാനതുു്കണസൾടുുനസി രാൊണുനട
കുുുനുുത.ുസവുിസ്കമുുനിയുമായുളുുഇ-ബ
സ്കരാരവിവാദമായകപുുൾുുറികപുുരുുടു്ുകിടുുി
യിപലുുനുു കപരിലുു താലുുകുുാലികമായി നി
രുുതുുിവചുുു. ഇലുുായിരുനുുുപവങുുിലുു 2,400
കൊടിരുപസംസുുാനതുുുനിനുുുപുറകതുു
കു്ുഒഴുകുമായിരുനുുുപവനുുുംഅകദുുഹംപറ

ഞുുു.
ഖെനാവിലുുനിനുു്ശമുുളംപറുുുനുുയാൾുു

മാധയുമനപുവരുുതുുകപയകുുുറിചുുുകോശമായി
പറഞുുു.സിസിടിവിദുശയുങുുൾുുഎനുുഐഎ
പൊടുതുുാലുു കുടുതലുു കുഴപുുതുുിലാകംു
എനുു് മനസിലാകുുിയാണു ദുശയുങുുൾുു ന
ലുുകാതുുപതനുുുംതിരുവഞുുുരുുപറഞുുു.

അഴിമതിയുനടദുർുുഗനുും:
അനുപുരേകുുബു
തിരുവനനുുപുരം: അഴിമതി
യുപടയംുസവുെനപകുുപാത
തുുിപുുുയംു ദുരുുഗനുും കപ
റുനുു സരുുകുുാരാണിപതനുു്
അനുപു കെകുുബു പറഞുുു.
ഇനതുമാനതുംസംശയതുുിപുുുമു
ൾുുമുനയിലായമപറുുരുസരുുകുുാരുുസംസുുാ
നതുുിപുുുെരിനതുതുുിലിലുു.

സമുദായനതുുമനതുുുിേലീൽുു
അപമാനിചുുു:എംഉമുുർ
തിരുവനനുുപുരം:സവുരുുണകുുട
തുുിനുവിശുദുുനഗുനുുപതുുഉ
പകയാഗിചുുതു നിരുുഭാഗയുകര
മാപണനുുുംഇതിലുപടസമു
ദായപതുുയംുനാടിപനയംുമ
നനുുുിപക.ടിെലീലുുഅപമാനിചുുു
പവനുുുംഎം.ഉമുുരുു.നിയമസഭകയയംുപസ
നകുകടുുറിയറുുിപനയംു കനാകുുുകുതുുിയാകുുി
സമാനനുുരപസനകുകടുുറിയറുു്ശിവശങുുറിപുുു
കനതുതവുതുുിലുു നടനുുുപവനുുും അകദുുഹം
ആകരാപിചുുു.
സവുനുുംമണുുലതുുിലുു500രുപയുപടകി

റു്ു1,500കപരുുകുുുനലുുകുനുുതിനാണു15നപുാ
വശയുംസവുപനുപയവിളിചുുപതനുുാണുമനനുുുി
പക.ടി.െലീലുുപറയുനുുത.ുഅങുുപനയാപണ
ങുുിലുുഇകപുാുൾുു50ലകുുംഓണകുുിറുു്കകരള
തുുിലുുവിതരണംപെയതു.ുഇതിനുവികദശ
സഹായം കതടിയിരുകനുാുപവനുു് വയുകുുമാ
കുുണം.സവുരുുണകുുടതുുുകാപരചുമതലപപുു
ടുതുുിവിശുദുുഖുരുുആനുുപകാണുുുവരുനുുതു
കകടുു്കകൾവിയിലുുാതുുതാണ.ുഇനുുുയയിലുുമ
പറുാുരിടതുുുംഇതുഉണുുായിടുുിലുു.ഇതുഒരുസ
മുദായപതുുമുഴുവനുുഅപമാനികുുലാപണ
നുുുംഅകദുുഹം.

 മനതുുുിമാർനപുാണായാമംനചയുുുനുുു:
നര.എം.ഷാേി
തിരുവനനുുപുരം: കളുുകുുട
തുു്വഴിഖുറാനുുപയിപുുികുുാ
പമനുു് തീരുമാനികുുുനുുആ
ദയുപതുുഗവണുുപമുുുാണിപത
നുു്പക.എംഷാെി.ആമനനുുുി
ഇകപുുൾപറഞുുിരികുുുനുുഒരു
കാരയുംഖുറാനുുതിരിചുുുപൊടുകുുാപമനുുാണ.ു
അകപുുൾുുസവുരുുണംതിരിചുുുപൊടുകുുുലഎ
നുുാകോപയനുുുംഷാെികോദിചുുു.
ഇവിപടകവപറരണു്ുമനനുുുിമാരുണു്ു.ആകോ

ഗയുമനനുുുിപക.പക.ഹശലെയംുറവനയുുമനനുുുി
ഇ.െനദുുുകശഖരനംു.എലുുാദിവസവംുമുഖയുമ
നനുുുിയുപടഇടതുുുംവലതുുുംഇരികുുും.എ
നുുിടുു് നപുാണായാമം പരിശീലികുുുകയാണ.ു
പിപനുുപോരുസാധുനലുുമനനുുുിയുളുുതുെി.
സുധാകരനാണ.ുഅവസാനംകളതുുിലിറ
ങുുിയഅകദുുഹംപറഞുുതുഇകപുുൾുുദുരുുഗ
നുുംഒപകുുകോയിസുഗനുുംആപണനുുാ
ണ.ുനാലുപൊലുുംഅഴിമതിയുപടനാറുുംസ
ഹിചുുതുപൊണു്ുഇകപുുൾുുമനനുുുികു്ുസുഗനുു
മായികൊനുുുകയാണ.ുപണുു്പാരുുടുുികുുാസു
കളിലുുകയുാപിറുുലിസവംുകമുുുയുണിസവംുപ
യിപുുിചുുുപവങുുിലുു ഇകപുുൾുു പയിപുുികുുുനുുതു
കോരപുരാണംആപണനുുുംഷാെി.

മുഖയുമനതുുുിയുനടഓഫീസ്ഇടനപടുുുനവനു്ു
ഒരുഏേനുുസിയംുപറഞുുിടുുിലുു:ശർമ
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
സരുുകുുാരിപനതിപര വി.ഡി.
സതീശനുുപൊണുുുവനുുഅ
വിശവുാസനപുകമയംമലഎലി
പയനപുസവിചുുതുകോപലപയ
നുു് എസ.്ശരുുമ എംഎലുുഎ.
സരകുുാരിപനതിപരയുളുുനപുകമയപുതുഎ
തിരതുു്സംസാരികുുുകയായിരുനുുുഅകദുു
ഹം.
സരുുകുുാരിപന നപുതികുുുടുുിലാകുുിഅവി

ശവുാസം പൊണുുുവരാനുുമുനുു്കാരണങുു
ളാണുഉണുുാവുക.സരുുകുുാരിപുുുെനപിനുുു
ണകുറയുകയംുനപുകമയംപൊണുുുവരുനുു
കകുുിയുപട െനപിനുുുണ വരുുധിചുുിരികുു
യംു കവണം. നപുതിപകുുതുുിപുുുഅംഗബ
ലംകുടിയിരികുുണം.എനുുാലുുഇവിപടകു
റഞുുിരികുുുകയാണ.ുമുനുുണിബനുുംശ
കുുിപപുുടുുിരികുുണപമനുുതാണുമപറുുരുകാ
രണം.എനുുാലുുഇതുകോപലഅലകകുുലമാ
യമുനുുണിസംവിധാനംനപുതിപകുുതുു്ഇ
തിനുമുമുുുണുുായിടുുിപലുുനുുുംഅകദുുഹംപറ
ഞുുു.
സവുരുുണകുുടതുുുണുുായ ദിവസം ബിപെ

പിനപുസിഡുുുിപുുുആകോപണമാണുഒരു
വാകുുുകോലംുപതറുുാപതയുഡിഎഫുഏറുുു
പറഞുുത.ുഓകോസംഭവങുുളിലംുകളുുകുു
ഥകളുണുുാകുുി പകടുുിചുുമചുു് സരുുകുുാരിപന
അസുുിരപപുുടുതുുാനുുനശുമിചുുു.ഇപൊപകുു
തുറനുുുകാണികുുാനംുഅതുമനസിലാകുുു
നുളുു വികവകവംു കകരളതുുിപല െനങുു
ൾുുകുുുണുു്.
നപുകടനപനതുികയിലുുപറഞുുിടുുുളുുകാ

രയുങുുൾുുനാലുവരുുഷതുുിനുളുുിലുുപുരുുതുുി
യാകുുിയസരുുകുുാരാണുഇത.ുഅമിതുഷാ
പയകുടുുുപിടിചുുിടുുുകവണംനപുതിപകുുതുുിനു
അവിശവുാസംഅവതരിപുുികകുുണുുപതനുുഗ
തികകടിലായി.മുഖയുമനനുുുിയുപടഓഫീസ്ഇ
ടപപടുുുപവനുു്ഒരുഅകനുവഷണഏെനുുസി
യംുപറഞുുിടുുിലുു.
രാെയുകനുദാഹകുുുറുുംനടനുുിടുുുപണുുനുു്അ

റിയാപമങുുിലുുഅകനുവഷണസംഘങുുൾുുകുു്
പതളിവുപൊടുകുുണം.അറിഞുുിടുുുംപതളി
വുപൊടുകുുാതിരികുുുനുുതുരാെയുകനുദാഹകു
റുുമാണ.ു
നപുകുതിദുരനുുങുുപളകോകനപുശസത്മാ

യവിധതുുിലുുഹകകാരയുംപെയതുസരുുകുുാ
രാണുഇത.ുഈസരുുകുുാരിപനതിപരയാണു
നപുതിപകുുംഅവിശവുാസംപൊണുുുവനുുിരി
കുുുനുുപതനുുുംഅകദുുഹംകുറുുപപുുടുതുുി.

രാവിനലപാടുുുമതുുേതുുിനു
രാണാം:മുലുുകുുേ
തിരുവനനുുപുരം: നപുതിപകുും
എനുുാല നപുതികളുപടപകുു
മായിമാറരുപതനുു്മുലുുകുുര
രതനുാകരന നിയമസഭയി
ലപറഞുുു.െനങുുളുപടനപു
ശനുങുുൾകവണംനപുതിപകുും
സഭയിലംുപുറതുുും പൊണുുുവ
രാനുു.
കോദുു സിനിമയില െഗതിയംു കോഹ

നുുലാലംുസകോദരനമാരാണ.ുഎലുുാമലസ
രതുുിലംുെഗതികൊലകുുും.അകപുുൾകാ
വിപലപാടുുുമലസരതുുിനുകാണാപമനുുുപ
റഞുുാണുകോഹനുുലാലിപനപവലുുുവിളികുുു
നുുത.ു
എനുുാലഅങുുപനപവലുുുവിളിയംുപൊ

ണുുുവനുുാലകൊണനഗുസ്അടുതുുതവണ
യംുകൊലകുുുകകയഉളുുുപവനുുുംമുലുുകുുര
പറഞുുു.

എതിര്്ക്്്കയോ
അന്ക്ലിക്്്കയോ
ചെയ്്ാചതഒ.രാജയോപാല്്
തിരുവനനുുപുരം:തിരുവന
നുുപുരംവിമാനതുുാവളംസവു
കാരയുവതകുരികുുാനുളുുകക
നദുുുസരുുകുുാരുുതീരുമാനംപുനഃ
പരികോധികുുണംഎനുുാവ
ശയുപപുുടുുുപൊണുുുളുുനപുകമയ
പതുുഎതിരുുകുുുകകോഅനു
കുലികുുുകകോപെയുുാപത
ബിപെപിഎംഎലുുഎഒ.രാെ
കോപാലുു.ബിപെപിസംസുുാ
നഘടകംവിമാനതുുാവളതുുി
പുുുസവുകാരയുവലകുുരണതുുി
പനഅനുകുലികുുുകപുുഴാണു
പാരടുുിയുപടഏകഎംഎലഎ
യുപടസഭയിപലനിലപാട.ു
സംസുുാനസരുുകുുാരിപുുു

നപുകമയപതുുഒ.രാെകോപാലുു
എതിരുുകുുാതുുതിനാലുു,ഐ
കകണുുകയുയനപാസാപയനുു
നിലയിലാകംുനപുകമയംരാഷ്
നടുപതിയുപടമുനുുിപലതുുുക.
ധനകാരയുബിലുുിപുുുകോപടുുടു
പുുിലംുസരകുുാരിപനഅനു
കുലികുുുനുുനിലപാടാണുഅ
കദുുഹംസവുീകരിചുുത.ു
ഭരണപകുുവംുനപുതിപകുു

വംുഒരുമിചുുുനിനു്ുെനങുുൾ
കുുായുളുുനപുവരതുുനങുുൾ
ശകുുിപപുുടുതുുണം.യുവാകുു
ൾകു്ുപൊഴിലിലുു.കകരളതുുി

ലകുടുതലവയുവസായംവര
ണപമനുുുംരാെകോപാലപറ
ഞുുു.രാെകോപാലിപുുുനിയ
മസഭയിപലനിലപാടുകൾപാ
രടുുികുുുളുുിലകനരപതുുയംു
വിമരശനതുുിനിടയാകുുിയിടുുു
ണു്ു.പൗരതവുനിയമകഭദഗതി
പകുുതിപരസംസുുാനനിയമ
സഭനപുകമയംപാസാകുുിയ
കപുുൾസഭയിപലഏകബിപെ
പിഎംഎലഎയായരാെകോ
പാലഎതിരതു്ുകോടുുുപെ
യുുാതുുതുവിവാദമായിരുനുുു.
നപുകമയപതുുസഭയിപല139
കപരംുഅനുകുലികുുുകപുുൾ
ഒരാളുപടഎതിരപുുിനുനപുസ
കുുിയിപലുുനുുായിരുനുുുരാെ
കോപാലിപുുുനിലപാട.ു
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"കട്ോർപതി'യക്ര ഷട്്്ിങ്
പന്രാരംഭിച്്് അമിതാഭ്
മം്നബ:ജനപര്ിയമടലി
േിഷനേവ്ിെ്വോ"വോ
നബവനഗവപ്ോരരതി'യ്
മടഷ്ട്്ിങ്അെിതാഭ്ബച്്
നപ്നരാരംഭിച്്്.ഇന്്
മലരാേിമലയാണ്ഷ്ട്്ി
ങ്േീണ്്്ംത്ടങ്്ിയത.്
മെറ്്ിലനിന്്്ള്്ചിപത്
ങ്്ളഅെിതാഭ്ഇനസ്്്്
പഗ്ാെിലമഷയരമചയത്ി
ട്്്ണ്്്.
മോേിഡ്വോഗമ്ക്്നാ
യിആശ്രപത്ിേിട്്്ദിേ
െങ്്ളേഴിഞ്്വശഷൊ
ണ്അെിതാഭ്േീണ്്്ംഷ്
ട്്ിങ്മെറ്്ിമലത്്്ന്്ത.്
നീലരിരിഇേിറ്്്േള
ധരിച്്േര്മടെംഘൊണ്
അെിതാഭ്മഷയരമചയത്
ചിപത്ങ്്ളിമലമപ്ൊഡക്്
നയ്ണിറ്്ിലോണ്ന്്
ത.്രാജയ്േയ്ാരേൊയിആ
യിരക്്ണക്്ിന്ആരാധ

േര്ള്്അെിതാഭിമ്്്ര
രിരാടിയാണ്വോനബ
വനഗവപ്ോരരതി.വോയ്
മടരപന്്്ണ്്ാംെീെണി
മ്്്ഷ്ട്്ിങ്്ാണ്ഇവപ്്ള
നടക്്്ന്്ത.്
മോേിഡ്വപ്ൊവട്്വോ
ളരാലിച്്്െിനിെ,ടിേി
െീരിയലഷ്ട്്ിങ്പ്നരാ

രംഭിക്്ാനേഴിഞ്്ദിേ
െംവേപദ്്്െരക്്ാരഅ
ന്െതിനലേിയിര്ന്്്.
ഇതിന്ള്്ൊരഗനിരവദശ
ങ്്ളം്പ്റമപ്്ട്േിച്്ിട്്്
ണ്്്.ഇതിലരിരിഇേിറ്്്
േളഉരവോഗിവക്്ണ്്േി
ഭാഗക്്ാമരക്റിച്്്ംരറ
യ്ന്്്ണ്്്.

സശ്ാന്്ിക്്്സഹ്ത്്്ികനയം്
നോലിക്്ാകരയം്
നോദയ്ംകെയത്്സിരിഐ
മം്നബ:വോളിവ്ഡ്നടന
സ്ശാന്്്െിങ്രാജപ്്ട്്ിമ്്്
ആത്്ഹതയ്യ്ൊയി ബന്്
മപ്്ട്് വേെ് ഏമറ്്ട്ത്് െി
ബിഐതാരത്്ിമ്്്സ്ഹ്
ത്്്െിദ്്ാരഥ് രിതാനി,ക്
ക്്്നീരജ്െിങ,്േീട്്്വോലി
യില്ണ്്ായിര്ന്്ദീവരഷ്ൊ
േന്്്എന്്ിേമരവോദയ്ംമച
യത്.് ഞായറാഴച് ഡിആര
ഡിഒഗസ്്്്്ഹൗെിലായിര്ന്്്
വോദയ്ം മചയ്്ല. െിബിഐ
െംഘം ബാപദ്്്യിമലസ്ശാ
ന്്്െിങ്്ിമ്്്ല്്ാറ്്ിലം്ഇേ
മരമോണ്്്വൊയിരരിവോ
ധനനടത്്ി.
മ്പ്്ത്്ിനാല്ോരനായി

ര്ന്്സ്ശാന്്്െിങ്ആത്്
ഹതയ്മചയത്ദിേെംഈമ്
ന്്് വരരം്അവദ്്ഹത്്ിമ്്്
ല്്ാറ്്ില്ണ്്ായിര്ന്്്. ഞായ
റാഴച് രാേിമല മ്തല അ
ഞ്്്െണിക്്്വോളൊണ്ഇേ
മരവോദയ്ംമചയത്ത.്അതി
ന്വശഷൊണ് ബാപദ്്്യിമല
ല്്ാറ്്ിവലക്്് മോണ്്്വൊയ
ത.്ല്്ാറ്്ിലരരിവോധനനട

ത്്്വപ്്ളമൊറനെിക്േി
ദഗധ്രം് ഉണ്്ായിര്ന്്്. മം്
നബമൊലീെ്ഉവദ്ോഗസ്്
രം്എത്്ി. മ്ന്്് െണിക്്്
വോളംഇേരല്്ാറ്്ില്ണ്്ായി
ര്ന്്്. രിതാനിമയയം് നീര
ജിമനയം് ൊേന്്ിമനയം്
നേേിട്്് ഗസ്്്്് ഹൗെില
നേേിട്്്േീണ്്്ംവോദയ്ംമച
യത്.്
ശനിയാഴച്ബാപദ്്്യിമലേ
െതിയിലഈ മ്ന്്്വരമര
യം്എത്്ിച്്്െിബിഐെം
ഘംസ്ശാന്്ിമ്്് ആത്്ഹ
തയ്യ്ൊയിബന്്മപ്്ട്്്ണ്്ായ
െംഭേങ്്ളപ്നരാേിഷേ്രി
ച്്് രരിവോധിച്്ിര്ന്്്. സ്
ശാന്്ിമ്്്വൊസ്്്്്വൊരട്്ംനട
ത്്ിയആശ്രപത്ിയിമലത്്ി
യ െിബിഐയ്മട െമറ്്ര്
െംഘംഅേിമടനിന്്്ംേിേ
രങ്്ള വശഖരിച്്്. ബാപദ്്്
മൊലീെ്വസ്്്്ഷനിമലത്്ിഉ
വദ്ോഗസ്്രിലനിന്്്േിേര
ങ്്ള വശഖരിക്്ാന െമറ്്ര്
െിബിഐെംഘവം് ഉണ്്ാ
യിര്ന്്്.

തിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളം:
നകപദ്്്തീര്മാനംരിൻ്്വലിക്്ണം
തി ര്േനന്്പ്രംഅന്്ാരാഷ്പട്േിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്നടത്്ി
പ്്്ംവെല്്വോട്്വം്അദാനിഎ്്്
ര്്നപ്രെെിമനഏല്്പ്്ിക്്ാന്്ഓഗസ്്്്്
19ന്വചര്്ന്്വേപദ്്്െപന്്്ിെഭാവോഗം
തീര്ൊനമെട്ത്്്.േിൊനത്്ാേളത്്ി
മ്്്വെല്്വോട്്വം്നടത്്ിപ്്്ംെം
സ്്ാനെര്്ക്്ാരിന്മ്ഖയ്രങ്്ാളിത്്മ്
ള്്െ്മരഷയ്ല്്രര്്പ്്െ്മേഹിക്്ിളി
ല്്നിക്്ിപത്ൊക്്ണംഎന്്െംസ്്ാ
നെര്്ക്്ാരിമ്്്ശക്്ൊയആേശയ്ം
രരിഗണിക്്ാമതയാണ്ഈതീര്ൊ
നം.
ഇക്്ാരയ്ത്്ില്്പര്ധാനെപന്്്ിയ്മട
യം്വേ്യാെയാനെപന്്്ിയ്മടയം്മ്മ്്ാ
മേഅതത്അേെരങ്്ളില്്െംസ്്ാ
നെര്്ക്്ാര്്േത്്്േള്്േഴിയം്വനരി
ട്്്ംെംസ്്ാനത്്ിമ്്്താതര്രയ്ംഉന്്
യിച്്ിട്്്ണ്്്.ബിഡ്്ില്്ക്ട്തല്്ത്േ
െവ്ോരയ്േമ്്നിവേ്വാട്്്മചയത്ൊഹ
ചരയ്ംേണക്്ിമലട്ത്്്മോണ്്്,അ
വതത്േഓഫര്്മചയ്്ാന്്െംസ്്ാന
െര്്ക്്ാര്്തയാറാമണന്്്വേപദ്്്മത്്
അറിയിച്്ിര്ന്്്.ഇമതല്്ാംരാവടഅേ
ഗണിച്്്മോണ്്ാണ്വേപദ്്്ംഇവപ്്ള്്

തീര്ൊനമെട്ത്്ിരിക്്്ന്്ത.്
2003ല്്വേപദ്്്വേ്യാെയാനെപന്്്ാല
യംനല്്േിയഉറപ്്ില്്,െംസ്്ാനംഈ
േിൊനത്്ാേളേിേെനത്്ിനായിന
ല്്േിയെംഭാേനേള്്രരിഗണിച്്്
മോണ്്്േിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്വെ
ല്്വോട്്വം്നടത്്ിപ്്്ംെംസ്്ാനെ
ര്്ക്്ാരിമ്്്െ്മരഷയ്ല്്രര്്പ്്െ്മേ
ഹിക്്ിളിന്നല്്ോമെന്്്രറഞ്്ിര്
ന്്്.െംസ്്ാനെര്്ക്്ാരിന്മോച്്ി
അന്്ാരാഷ്പട്േിൊനത്്ാേളവം്േ
ണ്്്ര്്അന്്ാരാഷ്പട്േിൊനത്്ാേള
വം്മൊത-്െവ്ോരയ്രങ്്ാളിത്്
വത്്മടേിജയേരൊയിനടപ്്ാക്്ി
മക്്ണ്്ിരിക്്്ന്്അന്ഭേരരിജ്്ാ
നമ്ണ്്്.എന്്ാല്്,ഇത്്രത്്ില്ള്്ര
രിജ്്ാനമൊന്്്െില്്ാത്്ഒര്െവ്ോ
രയ്െംരംഭേമനയാണ്തിര്േനന്്പ്
രംേിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്വെല്്വോട്്
വം്നടത്്ിപ്്്ംഇവപ്്ള്്ഏല്്പ്്ിച്്ിട്്്
ള്്ത.്
േിൊനത്്ാേളത്്ിന്മ്ന്്തിര്േി
താംക്ര്്െംസ്്ാനംനല്്േിയവോയ
ല്്നല്്യിങ്ല്്ബ്്ിമ്്്േേ258.06ഏ
ക്്ര്്ഭ്െിയം്േിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്

636.57ഏക്്ര്്േിെത്്തിയി
ല്്ഉള്്മപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.അതിന്
വശഷംെംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്്
32.56ഏക്്ര്്ഏമറ്്ട്ത്്്ന
ല്്േി.നിലേില്്250വോടിര്
രെതിപ്്്േിലയ്ള്്18ഏക്്
ര്്ഭ്െിഏമറ്്ട്ത്്്നല്്ോന്
ള്്നടരടിേള്്െവ്ീേരിച്്്േ
രിേയാണ.്െംസ്്ാനംഏമറ്്
ട്ത്്്ൌജനയ്ൊയിനല്്േി
യഭ്െിയ്മടേിലെ്മരഷയ്
ല്്രര്്പ്്െ്മേഹിക്്ിളില്്
(എെര്ിേി)െംസ്്ാനെ
ര്്ക്്ാരിമ്്്ഓഹരിയായിേണക്്ാക്്
ണമെന്്നിലയിലാണ്ഇത്ഏമറ്്ട്ത്്്
നല്്േിയിര്ന്്ത.്
ബിഡ്്ിന്വശഷംവേപദ്്്െര്്ക്്ാര്്ഇ
ക്്ാരയ്ത്്ില്്തീര്ൊനമെട്ക്്്ന്്തി
നിടയില്്എയര്്വൊര്്ട്്്െവ്ോരയ്േതേ്
രണത്്ിമനതിമരവേരളനഹവക്്ട
തിയില്്റിട്്്ഹര്്ജിയം്മൊത്താതര്
രയ്ഹര്്ജിയം്ഫയല്്മചയ്്മപ്്ട്്്.നഹ
വക്്ടതിപ്റമപ്്ട്േിച്്േിധിയില്്,
വേപദ്്്െര്്ക്്ാരം്െംസ്്ാനെര്്ക്്ാ
രം്ഉള്്മപ്്ട്്േിഷയൊയതിനാല്്ഈ

ഹര്്ജിയ്മടഒറിജിനല്്ജ്റിെഡ്ിക്ഷ
ന്്ഭരണഘടനയ്മടഅന്വഛ്്ദം131
പര്ോരംസ്പര്ീംവോടതിക്്ാമണന്്്
േിധിച്്്.ഈേിധിയില്്വേപദ്്്െ
ര്്ക്്ാര്്എയര്്വൊര്്ട്്്അവോറിറ്്ിന
ല്്േിയശ്രാര്്ശേളിവന്്ല്്തീര്ൊന
മെട്ത്്്മടനഡര്്നടരടിേള്്പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ിയിട്്ില്്എന്്്ംരരാെര്്ശി
ച്്ിട്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
ഇതിമനതിവരസ്പര്ീംവോടതിയില്്
െംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്്ഉള്്മപ്്മടയ്ള്്
േക്്ിേള്്അപ്്ീല്്ഫയല്്മചയത്.്ത്
ടര്്ന്്്സ്പര്ീംവോടതിവെല്്പ്്റഞ്്

നഹവക്്ടതിേിധിറദ്്ാക്്്േ
യം്നഹവക്്ടതിറിട്്്ഹര്്ജി
വേള്്ക്്ണമെന്്്േിധിക്്്േ
യം്മചയത്.്സ്പര്ീംവോടതി
േിധിക്്്അന്സ്തൊയിനഹ
വക്്ടതിയില്്വേെില്്ഹിയറി
ങ്നടന്്്േരിേയാണ.്ഇതിനിട
യിലാണ്വേപദ്്്െപന്്്ിെഭയ്മട
തീര്ൊനംേന്്ിരിക്്്ന്്ത.്
തിര്േനന്്പ്രംേിൊന
ത്്ാേളത്്ിമ്്്െവ്ോരയ്േതേ്
രണതീര്ൊനംെംസ്്ാന
മത്്ജനങ്്ള്മടമൊത്േിോ

രത്്ിന്അന്സ്തെമല്്ന്്്19ന്ത
മന്്പര്ധാനെപന്്്ിമയേത്്ില്മടഅ
റിയിച്്ിര്ന്്്.മൊത്വെഖലയില്്നില
നിന്്വപ്്ള്്േിൊനത്്ാേളത്്ിന്ന
ല്്േിയെഹായെഹേരണങ്്ള്്െം
സ്്ാനെര്്ക്്ാരിമ്്്ശക്്ൊയഅഭി
പര്ായമത്്െറിേടന്്്മോണ്്്െവ്ോ
രയ്േതേ്രിക്്മപ്്ട്ന്്േിൊനത്്ാേള
ത്്ിന്നല്്ോന്്േഴിയില്്എന്്്ംഅ
റിയിച്്ിട്്്ണ്്്.ത്ടര്്ന്്്ഓഗസ്്്്്20ന്എ
ല്്ാരാഷ്പട്ീയേക്്ിവനതാക്്ള്മടയം്
വോഗംമ്ഖയ്െപന്്്ിേിളിച്്്വചരത്്്.

അേിമടഉയര്്ന്്മൊത്േിോരംപര്
ധാനെപന്്്ിമയേീണ്്്ംേത്്ില്മടഅ
റിയിച്്്.
അദാനിഎ്്്ര്്നപ്രെെ്നല്്ോ
ന്്തയാറായത്േെംസ്്ാനെര്്ക്്ാ
ര്്നല്്ോമെന്്്െമ്്തിച്്ിട്്്ംേിൊന
ത്്ാേളംെവ്ോരയ്േതേ്രിക്്ാന്ള്്
തീര്ൊനംഎട്ത്്തിന്യാമോര്നീ
തിേരണവ്െില്്.െംസ്്ാനത്്ിമ്്്
മൊത്താതര്രയ്വം്,െംസ്്ാനെ
ര്്ക്്ാരിമ്്്യ്ക്്ിെഹൊയഅഭിപര്ാ
യങ്്ളം്,ബഹ്ഭ്രിരക്്ംരാഷ്പട്ീയേ
ക്്ിവനതാക്്ള്മടഅഭിപര്ായവം്രരി
ഗണിച്്്മോണ്്്ഓഗസ്്്്്19മലവേപദ്്്
തീര്ൊനംപ്നഃരരിവോധിക്്ണമെ
ന്്്ംേിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്വെല്്വോ
ട്്വം്നടത്്ിപ്്്ംെംസ്്ാനെര്്ക്്ാരി
ന്രങ്്ാളിത്്മ്ള്്എെര്ിേിക്്്ന
ല്്േണമെന്്്ംവേരളനിയെെഭവേ
പദ്്്െര്്ക്്ാരിവോട്ഐേേണ്്വഠ്യന
അഭയ്രഥിക്്്ന്്്.

(ചട്്ം118പര്കാരംമ്ഖയ്മപത്്്ിരിണറാ
യിവിജയൻസഭയില്്അവതരിപ്്ിച്്
പര്മമയത്്ിലനിന്്്)

<അശവ്തി:പ്പത്മരൗപത്ാദിേള്മടആഗെനംെ
നസ്്ൊധാനത്്ിന്േഴിമയാര്ക്്്ം.രറയ്ന്്ോ
ക്്്േള്്ഫലപര്ദൊയിത്്ീരം്.പഹ്െവ്ോലരാഠയ്ര
ദ്്തിയക്്്്വചരം്.
<ഭരണി:ത്പത്ിയ്ള്്രാഠയ്രദ്്തിയില്്വചര്
ോന്്തീര്ൊനിയക്്്്ം.രറയ്ന്്ോക്്്േളില്്
അബദ്്മ്ണ്്ാോമതസ്ക്്ിക്്ണം.
<ോര്്ത്്ിേ:മതാഴില്്വെഖലേവളാട്ബന്്മപ്്
ട്്യാപത്േിഫലൊകം്.അറിവ്ള്്തായാലം്ആേ
ശയ്ത്്ിന്അേതരിപ്്ിയക്്്്ോന്്ൊധിയക്്്്േ
യില്്.െനസ്്ൊധാനംക്റയം്.
<വരാഹിണി:ൊമ്്ത്്ിേരരാധീനതേള്്ഒഴി
ോക്്്ോന്്ഭ്െിേില്്ക്്്ോന്്തയ്്ാറാകം്.മ്
ന്്വോരംനിയപന്്്ിയക്്്്ം.
<െേയിരം : വല്്ശേരൊയൊഹചരയ്ങ്്ള്്നി
ഷപ്ര്യാെംതരണംമചയ്്്ോന്്ൊധിയക്്്്ം.
േിഭാേനം മചയത് പര്േര്്ത്്നങ്്ള്് ലക്്്യപര്ാ
പത്ിവനടം്.
<തിര്ോതിര:ക്ടം്ബത്്ില്്െവ്സ്്തയം്െ
ൊധാനവം്ഉണ്്ാകം്.േര്്ദ്്ിച്്്േര്ന്്മചലവ്
േള്്ക്്്നിയപന്്്ണംഏര്്മപ്്ട്ത്്്ം.
<പ്ണര്്തം:വൊഹനോകദ്ാനങ്്ളിലേമപ്്ടര്
ത.്പഹ്െവ്ോലരാഠയ്രദ്്തിയില്്വചരം്.ോഹനാ
രേടത്്ിന്ദ്കെ്ാക്്ിയാകം്.
<പ്യ്്ം:െംഗളേര്്മ്്ങ്്ളില്്രമങ്്ട്ക്്്ോനിട
േരം്.ദ്ഷ്്ിരഥത്്ില്ള്്മതല്്ാംശരിയാമണന്്്
ള്്െിഥയ്ാധാരണേള്്ഉവരക്്ിയക്്്ണം.
<ആയിലയ്ം:ദമ്്തിേള്മടആപഗ്ഹങ്്ള്്െഫല
ൊകം്.െത്്രരംഗങ്്ളില്്ഉന്്തേിജയംനേേ
രിയക്്്്ം. പര്ധാനമപ്്ട്്തീര്ൊനങ്്ള്് െവ്ീേരി
യക്്്്ോന്്ബന്്്െഹായംവതടം്.
<െേം :അന്േദിച്്െംഖയ്ലഭിയക്്്്ോന്്േ
ക്്ിരാപഷ്്്ീയക്്ാര്മടെഹായംവതടം്.െഹപര്േ
ര്്ത്്േര്മടവജാലിക്ടിമചയത്്തീര്്വക്്ണ്്താ
യിേരം്.
<പ്രം:ക്ടം്ബത്്ില്്െവ്സ്്തയം്െൊധാന

വം്ദാമ്്തയ്ഐേയ്തയം്ഉണ്്ാകം്.പഹ്െവ്ോല
രാഠയ്രദ്്തിയക്്്്വചരം്.ഉന്്തമരരരിചയമപ്്ട്
ോനേെരമ്ണ്്ാകം്.
<ഉപത്ം:േിവശഷമപ്്ട്്വദോലയദര്്ശനംനടത്്്
ോനിടേരം്.രഠിച്്േിഷയവത്ാ്ടന്ബന്്ൊയ
ഉവദ്യാഗത്്ിന്നിയെനാന്െതിലഭിയക്്്്ം.
<അത്്ം:െത്്രരംഗങ്്ളില്്േിജയിയക്്്്ം.ര
ലപര്ോരത്്ിലം്െവ്സ്്തയം്െൊധാനവം്ഉ
ണ്്ാകം്.ആപഗ്ഹൊഫലയ്ത്്ാല്്ആത്്നിര്്വ്
തിയം്ആത്്േിശവ്ാെവ്മ്ണ്്ാകം്.
<ചിപത്:ഉദര-നീര്്വദ്ാ്ഷവരാഗങ്്ളാല്്അേധി
മയട്ക്്്ം.െന്്ാനെംരക്്ണത്്ാല്്ആശവ്ാെ
മ്ണ്്ാകം്.വജാലിക്്ാര്്മചയത്്മേച്്്അബദ്്ങ്്
ള്്തിര്വത്്ണ്്തായിേരം്.
<വചാതി :പ്പത്-മരൗപത്ാദിെംരക്്ണത്്ില്്
ആശവ്ാെവം്ആത്്ാഭിൊനവം്വതാന്്്ം.ആപഗ്
ഹൊഫലയ്ത്്ാല്്ആത്്നിര്്വ്തിയ്ണ്്ാകം്.
<േിശാഖം:ഏമറ്്ട്ത്്മദൗതയ്ംേിജയരഥത്്ി
മലത്്ിയക്്്്ോന്്ൊധിയക്്്്ം.പ്പത്ന്്ോങ്്ി
യഗ്ഹത്്ില്്താെെിയക്്്്ോന്ള്്ഏര്്പ്്ാട്
േള്്മചയ്്്ം.
<അനിഴം:െംഘവനത്തവ്സ്്ാനംഏമറ്്ട്ക്്്ം.
പര്േര്്ത്്നവെഖലേളില്്നിന്്്ംൊ മ്്ത്്ിേ
ലാഭമ്ണ്്ാകം്.പ്തിയേരാറ്വജാലിേള്്ഏമറ്്ട്
ക്്്ം.
<ത്വക്്ട്്:െങ്്ീര്്ണ്്ൊയപര്ശന്ങ്്ള്്ക്്്ശാശവ്
തരരിഹാരംേമണ്്ത്്്ം.േയ്േൊയസ്്ാരന

ത്്ിമ്്്നിലനില്്രിന്്ായിഅലെരായവജാലി
ക്്ാമരരിരിച്്്േിടം്.
<മ്ലം:രാരമ്്രയ്പര്വ്ത്്ിേളില്്േയ്ാപ്തനാ
ക്ന്്തിനാല്്ആശവ്ാെവം്ആത്്ൊക്്ാതേ്ാ
രവം്ആത്്ാഭിൊനവം്വതാന്്്ം.ആപഗ്ഹൊഫ
ലയ്ത്്ാല്്ആത്്നിര്്വ്തിഉണ്്ാകം്.
<പ്രാടം:പര്േര്്ത്്നവെഖലേളില്്പ്തിയആ
ശയംഉത്്േിയക്്്്ം.ക്ടം്ബത്്ില്്െല്്ക്്ര്്മ്്
ങ്്ള്് ഉണ്്ാകം്.ക്ടം്ബത്്ിമലഅഭിപര്ായേയ്
തയ്ാെംരരിഹരിയക്്്്ോന്്ൊധിയക്്്്ം.
<ഉപത്ാടം:ഉവദ്യാഗത്്ിവനാടന്ബന്്ൊയിഉര
രിരഠനത്്ിന് വചര്ോന്്അേെരമ്ണ്്ാകം്. 
അേതരണനശലിയില്്പ്തിയആശയംഉത്്
േിയക്്്്ം.
<തിര്വോണം:ഏമറ്്ട്ത്്വജാലിേള്്ത്പത്ി
യാകം്േിധത്്ില്്പ്ര്്ത്്ീേരിയക്്്്ോന്്ൊ
ധിയക്്്്ം. ഉവദ്യാഗത്്ില്് ഉവദ്്ശിച്്സ്്ലവത്്
യക്്്്സ്്ാനൊറ്്ംഉണ്്ാകം്.
<അേിട്്ം:ജന്്െിദ്്ൊയേഴിവ്േള്്പര്േടിപ്്ി
യക്്്്ോന്്അേെരമ്ണ്്ാകം്.പര്വത്യേരാഠയ്ര
ദ്്തിയില്്വചര്ോനിടേരം്.രാരമ്്രയ്പര്വ്ത്്ി
േളില്്പര്േര്്ത്്ിയക്്്്ോന്്െന്്ദ്്നാകം്.
<ചതയം:അടിസ്്ാനരഹിതൊയആവരാരണ
ങ്്ള്്ക്്്േിവധയനാകം്.അപശ്ദ്്മോണ്്്േീഴച്
യക്്്്വയാഗമ്ണ്്്.
<പ്വരാര്ട്്ാതി:േയ്േൊയംനേീേരിയക്്്്ോ
ന്്തീര്ൊനിയക്്്്ം.രദ്്തിആസ്പത്ണങ്്ളില്്
ലക്്്യപര്ാപത്ിവനടം്.െെവയാചിതൊയഇടമരട
ല്േളാല്്അബദ്്ങ്്ള്്ഒഴിോകം്.
<ഉപത്ട്്ാതി:ഔവദ്യാഗിേൊയയാപത്േള്്ൊറ്്ിമേ
യക്്്്ം.േരവം്മചലവം്ത്ലയ്ൊയിരിയക്്്്ം.ര
ലപര്ോരത്്ിലം്അസ്ഖങ്്ള്്േര്്ദ്്ിയക്്്്ന്്
തിനാല്്േിദഗദ്്്രരിവശാധനവേണ്്ിേരം്.
<വരേതി :അനാേശയ്ൊയആധിഉവരക്്ിക്്
ണം.ഉരോരംമചയത്്മോട്ത്്േരില്്നിന്്്ം
േിരരീതപര്തിേരണങ്്ള്്േന്്്വചരം്.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
പര്ഹ്്പശ്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻനമ്്്തിരിപ്്ാട്

ആരോപണങ്്ൾക്്്കൈരോടെ
മറ്പെിയ്മായിമനത്്്ിമാർ
തിര്േനന്്പ്രം:െരക്്ാരിമനതിമര
വരഖാമ്ലംഎഴ്തിമക്്ട്ത്്്ഉന്്യി
ച്്ആവോരണങ്്ളക്്്െപന്്്ിൊരെറ്
രടിരറഞ്്വോമടആവോരണേര
ത്്ാക്്ളായപര്തിരക്്വനതാേിനം്
ഉരവനതാേിനം്െറ്രടിയില്്.േലിയ
ഫയല്ൊയിവരഖേളവേണമെങ്്ില
നിയെെഭയിലെെരപ്്ിക്്ാമെന്്പര്
തിരക്്വനതാേിമ്്്മേല്്്േിളിമ്ഖയ്
െപന്്്ിമയലക്്്യംേച്്ായിര്ന്്്."േില്്ി
മ്്്ഞാമൊടിഞ്്്വൊമയ'ന്്രരി
ഹാെവത്്മടയായിര്ന്്്ഇതിന്
മൊത്െരാെത്്്െപന്്്ിജി.സ്ധാേര
മ്്്െറ്രടി.ആവോഗയ്േക്പ്്ിമനതി
മരയ്ള്്ആവോരണംമ്െ്ലിംലീഗ്
നിയെെഭാേക്്ിവനതാവ്വോ.എം.
മേ.മ്നീറിവ്്്തായിര്ന്്്.

ആവോരണംമൊത്െരാെത്്്േക്
പ്്ിമനതിമരയാമണങ്്ിലം്െപന്്്ിജി.
സ്ധാേരന്അതിലരങ്്ിമല്്ന്്്രറ
ഞ്്ായിര്ന്്്പര്തിരക്്വനതാവ്ര
വെശ്മചന്്ിത്്ലത്ടങ്്ിയത.്വദശീ
യരാതവോരത്്്സ്്ാരിക്്്ന്്േഴി
വോരേിപശ്െവേപദ്്്ങ്്ളമ്വഖനെര
ക്്ാരഭ്െിെവ്ോരയ്േയ്ക്്ിേളക്്്ന
ലോനമ്ഖയ്െപന്്്ിഇടമരട്്്മേന്്ാ
യിര്ന്്്ആവോരണം.ഇതിനായിറ
േനയ്്േക്പ്്്െപന്്്ിയ്മടനിരവദശംത
ള്്ിേക്പ്്്മെപേ്ട്്റിമയമക്്ണ്്്നട
രടിഎട്പ്്ിമച്്ന്്ായിര്ന്്്ആവക്്
രം.ഇന്്്യനഓയിലവോരരവറഷന
ഇതിനായിമ്വന്്ട്്്േമന്്ങ്്ിലം്അ
ത്നലോമതമ്ഖയ്െപന്്്ിനടരടിഎട്
ത്്്മേന്്്ംഅതിനായിരത്്്രതി

നാല്വരരച്റ്്ിനടക്്്ന്്്മേന്്്ം
മചന്്ിത്്ലക്റ്്്മപ്്ട്ത്്ി.
ഇത്െംബന്്ിച്്്മൊത്െരാെത്്്
െപന്്്ിെറ്രടിരറയ്മെന്്്രറഞ്്റ
േനയ്്െപന്്്ിഇ.ചപദ്്്വശഖരനഇക്്ാ
രയ്ത്്ിലറേനയ്്േക്പ്്്മചവയ്്ണ്്ത്
മചയത്ിട്്്മണ്്ന്്്േയ്ക്്ൊക്്ി.വദശീ
യരാതവോരത്്ല്്രദ്്തിമയന്്്െ
പന്്്ിജി.സ്ധാേരനപര്തിരക്്വന
താേിമനതിര്ത്്ി.വസ്്്്റ്്്നഹവേയ്
മടഓരത്്ാണ്രദ്്തി.ഇക്്ാരയ്ത്്ി
ലമടനഡരേിളിച്്്നടരടിെവ്ീേരി
ക്്ാനാണ്മ്ഖയ്െപന്്്ിനിരവദശിച്്ത.്
വദശീയരാതഅവോറിറ്്ിൊനദണ്്
പര്ോരൊണ്നടരടി.മടനഡരേിളിച്്
വശഷംമതരമഞ്്ട്പ്്്നടത്്ിഫയല
റേനയ്,്ധനേക്പ്്്േള്മടഅംഗീോ

രംവനട്മെന്്്െപന്്്ിരറഞ്്്.
രിരിഇേിറ്്്350ര്രയക്്്്ം550ര്
രയക്്്്ംേിട്്്വപ്്ള1550ര്രയക്്്്
െരക്്ാരോങ്്്ന്്തിലമോടിയഅ
ഴിെതിയ്മണ്്ന്്ായിര്ന്്്വോ.എം.
മേ.മ്നീറിമ്്്ആവക്്രം.
ഐെിഎംആറിമ്്്അംഗീക്ത
നിരക്്ിലാണ്രിരിഇേിറ്്്ോങ്്്ന്്
മതന്്്ംഡിആരഡിഒ,െിപട്എന്്ീ
വേപദ്്്െരക്്ാരഏജനെിേള്മടഗ്
ണവെനെഉറപ്്്േര്ത്്ിയഉതര്ന്്
ങ്്ളാണ്ോങ്്്ന്്മതന്്്ംെപന്്്ിമേ.
മേ.നശലജഅറിയിച്്്.ഗ്ണവെന്്
യ്മടോരയ്ത്്ിലഒര്േിട്്്േീഴച്
യക്്്്ംതയാറമല്്ന്്്ംഏത്തരംഓ
ഡിറ്്ിങ്്ിനം്തയാറാമണന്്്ംെപന്്്ി
രറഞ്്്.

കോവിഡ:്നോതമംഗലംരള്്ി
ഏകറ്്ട്ക്്ാനികികല്്ന്്്കലകറ്്്ർ
മോച്്ി: വോതെംഗലം രള്്ി
വക്്െിലവോടതിയലക്്്യന
ടരടിേളഅേൊനിപ്്ിക്്ണ
മെന്്അവരക്്യ്ൊയിഎറ
ണാക്ളം ജില്്ാ േലകറ്്്രഎ
െ.്സ്ഹാെ്നഹവ്ക്ടതി
യില.മോേിഡ്േയ്ാരനം പര്
വദശത്്് ര്ക്്ൊമണന്്്ം
ഈൊഹചരയ്ത്്ിലയാവക്്
ബായെഭയില നിന്്് രള്്ി
ഏമറ്്ട്ക്്ാനാേിമല്്ന്്്ൊണ്
അവദ്്ഹംഅറിയിച്്ിരിക്്്ന്്
ത.്
ബലപര്വോഗത്്ില്മട ര
ള്്ിഏമറ്്ട്ക്്്ന്്ത്വെഖലയി
ല മോേിഡ് േയ്ാരനത്്ിന്
േഴിേവച്്ക്്്മെന്്റിവപ്്രട്്്ം
േലകറ്്്രവോടതിയിലെെര
പ്്ിച്്്. േമണ്്യന്മെ്്്് വോ
ണ െംബന്്ിച്് േിേരങ്്ള
അറിയിക്്ാന്ള്്വോടതിനി
രവദശത്്ിമ്്് രശ്്ാത്്ല
ത്്ിലാണ്നടരടി.രള്്ിഏമറ്്

ട്ക്്്ന്് ൊഹചരയ്മ്ണ്്ായാ
ലമോേിഡ്മപ്ൊവട്്വ്ക്ള
ലംഘിച്്്േിശവ്ാെിേളതടിച്്്
ക്ട്ന്്ൊഹചരയ്മ്ണ്്ാകം്.
നിലേിലവോതെംഗലംനഗര
െഭാരരിധിയില37വരരക്്്
മോേിഡ്സ്്ിരീേരിച്്ിട്്്ണ്്്.
വോടതി ഉത്്രവ് പര്ോരം
രള്്ിഏമറ്്ട്ത്്തിന്രിന്്ാ
മല േണ്്പ്്്റം മ്ള്്രിങ്്ാട്
സ്പ്്ര െമ്പ്രഡ് ഉണ്്ായി.
വോതെംഗലംൊരവോെനമച
റിയരള്്ിയം്രരിെരവം്േ
മണ്്യന്മെ്്്്വോണിലഉള
മപ്്ട്്തിനാല, ഏമറ്്ട്ത്്്
നേൊറണമെന്് േിധി നട
പ്്ാക്്ാനെെയംവേണമെന്്്
േഴിഞ്്യാഴച്െരക്്ാരവോ
ടതിയിലഅറിയിച്്ിര്ന്്്.വേ
പദ്്്വെനമയ നിവോഗിക്്്ന്്
ോരയ്ത്്ിലനിലരാടറിയിക്്ാ
ന വേപദ്്്െരക്്ാരം്ക്ട്ത
ലെെയംവോദിച്്ിട്്്ണ്്്.

മഹാരാഷ്ടര്യിൽ
അഞ്്്നില
കെട്്ിരം തെർന്്്
മം്നബ:െഹാരാഷ്പട്യില
റായ്ഗഡ്ജില്്യിമലെഹാ
ഡിലഅഞ്്്നിലയ്ള്്
രാരപ്്ിടെമ്ച്്യംതേര
ന്്്േീണ.്ഇന്്മലനേ
േിട്്്ആറ്െണിവോമടയാ
ണ്അരേടം.നാലപ്്വോ
ളംഅപ്്ാരട്്്മെന്്്്േള്ണ്്ാ
യിര്ന്്മേട്്ിടത്്ിമ്്്അ
േശിഷ്്ങ്്ളിലനിരേധി
യാള്േളക്ട്ങ്്ിക്്ിട
ക്്്ന്്തായാണ്പര്ാഥെിേ
റിവപ്്രട്്്.
25വരമരരക്്മരട്ത്്ി.
അറ്രവോളംവരരഅേ
ശിഷ്്ങ്്ളക്്ിടയിലഅേ
മപ്്ട്്ിട്്്ണ്്ാക്മെന്്്േര്
ത്ന്്്.150വലമറവരരാണ്
ഇേിമടതാെെിച്്ിര്ന്്മത
ന്്്ംറിവപ്്രട്്്ണ്്്.രത്്്
േരഷംമ്നപ്നിരെിച്്െ
മ്ച്്യൊണ്തേരന്്ത.്

നീറ്്്:വിനദശത്്്രരീക്്ാ
നകപദ്്്ങ്്ൾ്്അന്വദിക്്ില്്
നയ്്ഡല്്ഹി:മെഡിക്്ല്്പര്
വേശനത്്ിന്ള്്നീറ്്്രരീ
ക്്യക്്്്ഇന്്്യയ്ക്്്പ്റ
ത്്്രരീക്്ാവേപദ്്്ങ്്ള്്അ
ന്േദിക്്ണമെന്്ആേശയ്ം
സ്പര്ീംവോടതിതള്്ി.മെ
പറ്്്ംബര്്13ന്രരീക്്നട
ക്്ാനിരിമക്്ആേശയ്ംഅം
ഗീേരിക്്ാനാേിമല്്ന്്്മട
സ്്്്ിങ്ഏജന്്െിയം്മെഡി
ക്്ല്്േൗണ്്െില്്ഓഫ്ഇ
ന്്്യയം്അറിയിച്്്.ഇത്അം
ഗീേരിച്്ാണ്സ്പര്ീംവോട
തിതീര്ൊനം.
പര്ോെിേിദയ്ാരഥിേ
ള്്ക്്ായിേവദ്്ഭാരത്ദൗതയ്
ത്്ില്്ടിക്്റ്്്ൌേരയ്ംഒര്
ക്്ണമെന്്്ംവോടതിേയ്
ക്്ൊക്്ി.ഇത്െംബന്്ി
ച്്്വോളിെിറ്്ര്്ജനറലിന്
നിര്്വദശംനല്്േി.നീറ്്്രരീ
ക്്യക്്്്രാജയ്ത്്ിന്പ്റ
ത്്്രരീക്്ാവേപദ്്്ങ്്ള്്വേ
ണമെന്്്ആേശയ്മപ്്ട്്്പര്ോ
െിേിദയ്ാര്്ഥിേള്മടരക്്ി

താക്്ള്്െെര്്പ്്ിച്്ഹര്്ജി
യാണ്തള്്ിയത.്രാജയ്ത്്ി
ന്പ്റത്്്രരീക്്വേപദ്്്ം
വേണമെന്്ആേശയ്ംതള്്
ണമെന്്്മെഡിക്്ല്്േൗ
ണ്്െില്്ഓഫ്ഇന്്്യസ്
പര്ീംവോടതിയില്്ആേശയ്
മപ്്ട്്ിര്ന്്്.
രരീക്്എഴ്താനേിവദശ
ത്്്നിന്്്ംേര്ന്്േിദയ്ാ
ര്്ഥിേള്വടയം്രക്്േര്്ത്്ാ
ക്്ള്മടയം്േവ്ാറന്്്നഒ
ഴിോക്്്ന്്തിന്െംബന്്ി
ച്്തീര്ൊനംഎട്വക്്ണ്്ത്
െംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്േളാ
മണന്്്ംസ്പര്ീംവോടതി
േയ്ക്്ൊക്്ി.ഈആേശയ്ം
ഉന്്യിച്്്േിദയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്
െംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്േമള
െെീരിക്്ാം.
നീറ്്്എഴ്താന്്വേണ്്ിേി
വദശരാജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്ം
5000വ്ത്ളംവരരാണ്വേര
ളത്്ില്്എത്്്ന്്മതന്്്ഹ
ര്്ജിക്്ാര്്ക്്്വേണ്്ിഹാജരാ

യഅഭിഭാഷേന്്ഹാരീെ്
ബീരാന്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.രല
രം്മെപറ്്്ംബരആറിന്ന
ടക്്്ന്്മജഇഇരരീക്്എ
ഴ്തിയവശഷൊണ്നാട്്ിവല
ക്്്േര്ന്്ത.്
നീറ്്്രരീക്്നടക്്്ന്്ത്
മെപറ്്്ംബര്്13നം്.അതി
നാലേിവദശത്്്നിന്്്ംേ
ര്ന്്േര്മടേവ്ാറന്്്നഒ
ഴിോക്്ണമെന്്്ഹാരീെ്
ബീറ്്ാന്്ആേശയ്മപ്്ട്്്.
എന്്ാല്്വേരളംഇവപ്്
ഴാണ്മോേിഡിമ്്്ആഘാ
തംവനരിട്ന്്മതന്്്ംപര്തി
ദിനവേസ്േള്്2000ല്്അ
ധിേൊമണന്്്ംജസ്്്്ിെ്നാ
വഗശവ്ര്്റാവ്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
അതിനാലേവ്ാറന്്്നഒ
ഴിോക്്ാന്്വോടതിഉത്്ര
േിടിമല്്ന്്്ംഇക്്ാരയ്ത്്ില്്
ഉചിതൊയതീരൊനംെം
സ്്ാനെര്്ക്്ാരിന്എട്
ക്്ാമെന്്്ംമബഞ്്്േയ്ക്്
ൊക്്ി.

വിദയ്ാർഥികൾക്്്വനദ്്ഭാരത്ടിക്്റ്്്ലഭയ്മാക്്ണം:
സ്പര്ീംനോടതി

സവ്ർണക്്ടത്്ിലം്ലൈഫ്മിഷൻഅഴിമതിയിലം്മ്ഖയ്മനത്്്ിയ്ടടരാജിആവശയ്ടപ്്ട്്്ഇന്്ടൈ
ബിടജപിനിയമസഭയക്്്്മ്ന്്ിൽനടത്്ിയനപ്തിഷഷധത്്ിനിടടസംസ്്ാനനപ്സിഡന്്്്ടെ.സ്
ഷരനദ്്്ടനടൊൈീസ്അറസ്്്്്ടെയത്്നീക്്്ന്്്.
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നി ക ുതി ക ുടി ശി ക, 
ഒറ്്തവണതീർപ്്ാക്്ല
പദ്്തിനീട്്ലിൻ്്അംേീകാരം
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
നികുതിവകുപുുിവുുുഒറുുതുുവ
ണതീരപുുാകുുലപദുുതിനടപ
ടികളുവടതീയതിനീടുുാനുളുു
ധനബിലനിരയദശയഭദഗതി
കളകു്ുനിയമസഭയുവടഅം
ഗീകാരം.ബജറുുിവോപുുംസമര
പുുിചുുധനബിലുുിൻയമലനിര
യദശിചുുതീയതികളാൺുുനീടുുി
യതു.

ജിഎസ്ടിഇതരനികുതി
കുടിശികകളിലവയുാപാരിക
ളകു്ുഒറുുതീരപുുാകുുലഅവസ
രംവതരവഞുുടുകുുുനുുതിനു
ളുുസമുുതംഅറിയികുുാനു
ളുുതീയതിനവംബര30വവര
നീടുുി.ബജറുുിലജുപല31വ

വരയായിരുനുുുസമയം.തീരപു്ു
തുകഅടയുകുുുനുുതിനുളുു
തീയതിഅടുതുുമാരചു്ു31വ
വരയാകുുി.ബജറുുിലഡിസംബ
ര31വവരയാൺുുസമയംഅ
നുവദിചുുതു.

യകരളമുലയുവരധിതനികു
തി,യകപദുുുവിലപനനികുതി,
ആഡംബരനികുതി,കാരഷി
കാദായനികുതി,വോതുവില
പനനികുതി,സരൊരജുനിയ
മങുുളപപുകാരമുളുുകുടിശിക
കളകുുാൺുുഒറുുതുുവണതീര
പുുാകുുലപപുഖയുാപിചുുതു.1970
മുതലകണകുുില14,000
യോടിരുപയുവടകുടിശികയു
ണു്ു.വയുാപാരകളുവടയാഥാര

ഥയുബാധയുതതീരപുുാകുുലപ
ദുുതിയില3,000യോടിയായി
കുറയുവമനുുാൺുുഅനുമാനം.

പലിശ,പിഴപലിശഎനുുിവ
പുരണമായംുഒഴിവാകുുും.കു
ടിശികഒരുമിചു്ുഅടയുകുുുനുു
വരകു്ു,തുകയില60ശതമാ
നംഇളവുണുുാകംു.തവണക
ളാകുുിയാലഇളവു50ശതമാ
നവംു.

ആദയുതവണയിലഅടയു
യകുുണുുതുകയുവട20ശതമാ
നവംു,ബാകുുിനാലുതവണ
കളുമാൺുുനിശുുയിചുുിടുുുളുുതു.
വകുപുുുതലഅപുുീലഉളവപുു
വടയുളുുയകസുകളകുുുംപദുു
തിബാധകമാണ.ു

കക ടുുി ട നി ക ുതി യി ൽ  
30 ശ ത മാ നം വ ർ ധ ന 
തിരുവനനുുപുരം: റവനയുു വ
കുപു്ുഈടാകുുുനുുഒറുുതുുവണ
വകടുുിടനികുതിഘടനശാസ്
പതുീയമായി പരിഷ്കരിചുുുളുു
നിരയദശതുുിൻുുനിയമസഭയു
വടഅംഗീകാരം.തയദുുശസവുയം
ഭരണസുുാപനവയുതയുാസമിലുുാ
വത,എലുുാ യമഖലയിലംുനികു
തിവരധന30ശതമാനതുുില
കുടിവലുുനുു് ഉറപുുുവരുതുുുനുു
നിരയദശമാൺുുനടപുുാകുനുുതു.
ബിലഗവരണരഅംഗീകരിചുു്
വിജുുാപനംവെയുുുനുുയോവട
പുതിയനിരകുു്പപുാബലയുതുുി
ലവരംു.

ധനബിലുുിവലനിരയദശങുു
ളമുലംപഗുാമപഞുുായതുുുകളി

വലവകടുുിടനികുതിയിലവൻ
വരധന ഉണുുാകുവമനുു് ആ
യകുുപംഉയരനുുിരുനുുു.തുടര
നുുാണുശാസ്പതുീയമായപരിഷ്
കരണതുുിൻുു തീരുമാനിചുുതു.
വകടുുിടതുുിവുുുതറവിസ്തുതി
അടിസുുാനമാകുുിയാൺുു നി
കുതിനിരണയം.താമസികുുു
നുുതിനംുഅലുുാതുുതിനുമുളുു
വകടുുിടങുുളകു്ുവയുതയുസ്തനിര
കുുിലാൺുുനികുതി.

പുതിയനിരകുുനുസരിചു്ു
* പഗുാമപഞുുയതുുുകളിവല

താമസികുുാനുളുുവകടുുിടങുുള
കു്ുകുറഞുുഒറുുതുുവണനികു
തി1,950രുപയംുഉയരനുുനി
കുതി7,800രുപയംു.

*മുനിസിപുുാലിറുുികളിലയ
ഥാപകുമം3,500രുപ,14,000രു
പ.

*യോരപയറഷനുകളിലയ
ഥാപകുമം5,200രുപയംു21,000
രുപയംു.

മറുുുവകടുുിടങുുള:
*പഗുാമപഞുുയതുുില3,900

രുപകുറഞുുനിരകുു്.കുടിയ
തു23,400രുപ.

*മുനിസിപുുാലിറുുിയിലകുറ
ഞുുതു 3,900 രുപ, കുടിയതു
46,800രുപ.

*യോരപയറഷനുകളിലയ
ഥാപകുമം7,800രുപയംു70,200
രുപയംു.

ധനബില
സഭപാസാക്്ി
തിരുവനനുുപുരം:കഴിഞുു
ബജറുുിവോപുുംഅവതരിപുുി
ചുുധനബിലനിയമസഭപാ
സാകുുി.2020–21വലധന
വിനിയോഗബില,ഉപധ
നാഭയുരഥനകളംുപാസാ
കുുി.ധനമപനുുുിടി.എംയോമ
സ്ഐസകുബിലുുുകളഅ
വതരിപുുിചുുു.ബജറുുിലപപു
ഖയുാപിചുുഅധികവിഭവസ
മാെരണംനിരയദശങുുളംു
ആശവുാസനടപടികളംുഉള
വകുുളുുുനുുനിരയദശങുു
ളംുയഭദഗതിയംുഅടങുുു
നുുതാൺുുബില.വോവിഡു
സാെെരയുതുുിലസബജു
കറുു്ുകമുുിറുുിപരിയോധന
യംുെരചുുയംുഒഴിവാകുുി
യാൺുുബിലപാസാകുുിയ
തു.ബനുുവപുുടുുെടുുംതാല
കാലികമായിറദുുാകുുിനടപ
ടിപുരതുുിയാകുുി.

വിദയുാഭയുാസവാെനങുു
ളുവടനികുതിവരധനയില
പപുഡവറംുഉളവപുുവട20
സീറുുിനുമുകളിലായിരി
കുുുംനികുതിനിരകു്ുവര
ധനവയനു്ുധനമപനുുുിവയു
കുുമാകുുി.ബജറുുില20സീ
റുുിനുമുകളിലഎനുുായിരു
നുുുനിരയദശം.ജിഎസ്ടി
നിയമതുുിലയകപദുുുസര
കുുാരവരുതുുിയയഭദഗതി
കളകു്ുആനുപാതികയഭദ
ഗതികളസംസുുാനനിയമ
തുുിലംുവരുതുുിയുളുുനി
രയദശങുുളംുഅംഗീകരിചുുു.
ഫുുാറുുുകള,അപുുാരടു്ുവമനുുുു
കളഒഴിവകയുളുുവകടുുിട
ങുുളപകമാറുുംവെയുുു
യപുുളയകപദുുുമരാമതു്ുവ
കുപു്ുനിരകുുിലതറവി
സത്ീരണംഅടിസുുാന
തുുിലവിലനിരണയിചു്ുനി
കുതിഈടാകുുുവമനു്ുധന
ബിലുുിലയനരവതുുവയുകുു
മാകുുിയിരുനുുു.

ഉപധനാഭയുരഥനകളില
വതരവഞുുടുപു്ുഎനുുശീര
ഷകതുുില100യകാടിരുപ
യുവടനിരയദശവംുഅംഗീ
കാരമായി.തയദുുശവതര
വഞുുടുപു്ുനടയതുുണുുസാ
െെരയുതുുിലാണിതു.

ടോവിഡ്പബ്ിറേഡിട്്്
ആദയ്ദൗതയ്ംകാസർ്്റോട്്്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തു്ുവോവിഡുപപുതിയോധംശ
കുുമാകുുാൻുുസജുുമാകുുിവരു
നുു വോവിഡു പബുിയഗഡിവുുു
ആദയുസംഘംപരിശീലനംപു
രുുതുുിയാകുുിയസവനതുുിനിറ
ങുുുനുുു. കാസരുുയോഡുളുു
വോവിഡു പപുതിയോധ പപുവ
രുുതുുനങുുളാണുഇവരുവടആ
ദയു ദൗതയും. തിരുവനനുുപുരം
വമഡികുുലുുയോവളജിവുുുയന
തുതവുതുുിലുുനടനുുനാലുദിവ
സവതുുപരിശീലനംപുരുുതുുി
യാകുുിയ 26 സിഎഫഎുലടി
സിവോവിഡുപബുിയഗഡുമാരാ
ണുസംഘതുുിലുളുുത.ുഇനുുു
രാവിവല10മണികുു്വസൻുുപടു

ലുുയസുുുുഡിയതുുിലുുമുഖയുമപനുുുി
പിണറായിവിജയൻുുഈസം
ഘവതുുയാപതുയാകുുും.ആയോ
ഗയുവകുപു്ുമപനുുുിവക.വക.പശ
ലജഅധയുകുുതവെികുുും.

യോ. എസ.്എസ.് സയുതു
ഷ്കുമാറിവുുുയനതുതവുതുുിലാ
ണുനാലുദിവസവതുുപരിശീ
ലനംനലുുകിയത.ു

ഇവരുുവകുുലുുാം സിഎഫഎു
ലുുടിസികളിലുുയനരിടുുുളുുപരി
ശീലനമാണു നലുുകിയത.ു ഇ
ൻുുവഫകുുൻുുകൺുുയപുടാളുു,യബ
സികുപലഫുസയപുുരുുടുു്,എയ
രുുയവ മായനജുവമുു്ു, അഡവുാ
ൻുുസഡ്ുഎയരുുയവമായനജുവമ
ുു്ു, വമഡികുുലുു യപുപായടുുയോ

ളുു,വോവിഡുയപുപായടുുയോളുു,
സാംപിളുു വടസുുുുിങ,ുസുരകുുാ
മാനദണുുങുുളുു,പിപിഇകിറുുി
വുുു ഫലപപുദമായ ഉപയോഗം
തുടങുുിവയിലാണു പരിശീല
നംനലുുകിയത.ു

സംസുുാനതുു് വസപറുുുംബ
യോവടവോവിഡുവയുാപനംകു
ടുവമനുു വിദഗധു അഭിപപുായ
വതുുതുടരുുനുുാണു പബുിയഗഡി
നുരുപംനലുുകിയത.ുയോകറുുു
രുുമാരുവടയംുമറു്ുആയോഗയുപപു
വരുുതുുകരുവടയംു യസവനം
കുടുതലായിആവശയുമുണു്ു.ഫ
സുു്ുുപലൻപടുീറുു്വമുു്ുവസുുുറി
ലുുആവശയുമായയോകറുുുരുുമാ
രുു,നഴുസുമാരുു,ഫാരുുമസിസു്ുുു,ല
യോറടുുറി വടകുനീഷയുൻുു, മറുു്
ആയോഗയു പപുവരുുതുുകരുു തുട
ങുുിവിവിധവിഭാഗങുുളിലുുഉ

ളുുവപുുടുനുുവരാണു പബുിയഗഡി
വലഅംഗങുുളുു.

വോവിഡു 19 ജാപഗുത യോ
രുുടുുലുുവഴിപബുിയഗഡിലുുരജിസുുുു
രുു വെയതു യസവനതതപുുുരരാ
ണുഅംഗങുുളായിരികുുുനുുത.ു
അടുതുുബാചുുിവുുു പരിശീല
നം വമഡികുുലുു യോവളജിലുു
ആരംഭിചുുു.

തീപവുപരിെരണ വിഭാഗങുു
ളിലുു യോലി വെയുുുനുുവരുുകുു്
ഐസിയുവിലുുയനരിടുുുളുു10
ദിവസവതുു പരിശീലനമാണു
നലുുകുനുുത.ു

വോവിഡുപബുിയഗഡിലുുയെ
രാൻുു
https://covid19jagratha.kerala.ni
c.in/എനുു യോരുുടുുലുുവഴിഓ
ൺുുപലൻരജിസ്യപുടഷൻുുനട
തുുാം.

സ്  നന  ഹ സാ  തുുുവ  നം പ  ദുു  തി  കു്ു 
19 നൊ  ടി  യ ു കട ഭ  ര  ണാ  ന ു മ  തി 
തിരുവനനുുപുരം:കാസരുുയോഡുജിലുു
യിവലഎൻുുയോസളുുഫാൻുുദുരിതബാ
ധിതരുുകുുായി യകരള സാമുെയു സുര
കുുാമിഷൻുുമുയഖനനടപുുിലാകുുുനുുസ്
യനെസാനുുുവനംപദുുതിയകുു്ു19യോ
ടിരുപയുവടഭരണാനുമതി.ഓണതുുി
നുമുൻപുഎൻുുയോസളുുഫാൻുുദുരിത
ബാധിതരുുകുു്ആനുകുലയും ലഭയുമാകു
നുുരീതിയിലുുഅടിയനുുരനടപടികളുു
സവുീകരികുുാൻുുസാമുെയുസുരകുുാമി
ഷനുനിരുുയദശംനലുുകിയിടുുുവണുുനു്ുആ
യോഗയുവകുപുുുമപനുുുിവക.വക.പശലജ.

സ്യനെസാനുുുവനംപദുുതിയിലുവട
എൻുുയോസളുുഫാൻുുദുരിതബാധിതരു
വടലിസുുുുിലുുഉളുുവപുുടുുവരുുകു്ുപപുതിമാസം
വപൻുുഷൻുുനലുുകുനുുു.ദീരുുഘകാലെി
കിതുുആവശയുമുളുുതംുയോഗാവസുു
യിലുളുുവരംു വോഴിവലടുകുുാനാകാ
വതവീടുുിലുുകഴിയുനുുവരായവരിലുുത

യദുുശസുുാപനങുുളുുമുയഖനവികലാംഗ
വപൻുുഷൻുുലഭികുുുനുുവരുുകു്ു1,700രുപ
യംു വപൻുുഷൻു ലഭികുുാതുുവരുുകുു്
2,200രുപയംുഎൻുുയോസളുുഫാൻുുദു
രിതബാധിതരായ മറുു് യോഗികളുുകുു്
1,200രുപവീതവംുപപുതിമാസംധനസ
ൊയംനലുുകുനുുു.

ദുരിതബാധിതരുവട 50,000മുതലുു
മുനുുുലകുുംരുപവവരയുളുുകടബാ
ധയുതകളുുഎഴുതിതുുളുുി.സാമുുതുുിക
സൊയമായി171.11യോടിരുപ,െികി
തുുയകുുുായി15യോടി,വപൻുുഷനായി
25യോടി,സ്വപഷയുലുുആശവുാസകിര
ണതുുിനു1.75യോടി,സ്യോളരുുഷിപുുി
നു67ലകുും,വായപുഎഴുതിതളുുുനുു
തിനു6.83യോടിഉളുുവപുുവട221യോടി
രുപയോളമാണു ഇതിനകം നലുുകിയ
ത.ുപുരുുണമായംുകിടപുുിലായയോഗിക
ളുു,മാനസികപരിമിതിയുളുുവരുുഎനുുീ

വിഭാഗതുുിലുുവപുുടുനുുവരുുകുു്അഞുു്ല
കുും രുപ വീതം ധനസൊയംകുടാ
വതസൗജനയുെികിതുുയംുപപുതിമാസ
വപൻുുഷനംുനലുുകിവരുനുുു.

കാസരുുയോഡുമുളിയാരുുവിവലുുജിലുു
എൻുുയോസളുുഫാൻുു പുനരധിവാസ
വിവലുുജിവുുു നിരുുമാണ പപുവരുുതുുനം
തുടങുുി.ദുരിതബാധിതരുവടയംുജിലുു
യിവലമറുുുഭിനുുയശഷിയുളുുകുടുുികളു
വടയംുശാരീരികവംുമാനസികവുമായ
സമപഗുവംു ശാസപ്തുീയവുമായ പുനര
ധിവാസംലകുുുയമാകുുിയാണുസാമുെയു
നീതിവകുപുുിനുകീഴിലുുവിവലുുജുസുുാ
പികുുുനുുത.ുഏറുുവംു കുടുതലുുദുരിതം
അനുഭവികുുുനുുഎൻുുയോസളുുഫാൻുു
ബാധിതരായകുടുുികളുവടസമപഗുഉനുുമ
നതുുിനംുപഠനതുുിനുമായിമാതുകാ
ശിശുപുനരധിവാസയകപദുുുങുുളുുസുുാ
പിചുുു.

െം  ഘ  വത് ്ഇ  ന്്് മ ്ഖയ് മ പത്്്ി യാ  പത്  യാ  ക്്്ം
എ  ന്്ദോ  െ  ൾ്്ഫാ  ന്് െം  ദോ  ജി  ത രാ വക് ്ജ ്ഓ  ണ  ത്്ി  ന ്മ ് മ്്് ല  േയ്  മാ  ക്്്ം

ഹരിയാന മഖുയുമനതുുുികു്ു കൊവിഡ ു19
സുുിരീകരിചുുു
െണുുിഗഡ:ുെരിയാനമുഖയുമപനുുുിമയോെരലാലഖടുുറിനുവോ
വിഡു19സുുിരീകരിചുുു.കഴിഞുുദിവസംവോവിഡു19സുുിരീക
രിചുുയകപദുുുജലശകുുിമപനുുുിഗയജപദുുുസിങുവശഖാവതുുുമായിഒ
രാഴെുമുൻപുകുടികുുാഴെുനടതുുിയിരുനുുുഖടുുര.വശഖാവതുുി
നുയോഗംസുുിരീകരിചുുയോവടകവുാറപുുുനിലായിരുനുുുഅയദുു
െം.തനികുുുയോഗംസുുിരീകരിചുുസാെെരയുതുുിലഅടുതു്ുഇ
ടപഴകിയവരകവുാറപുുുനിലയോകണവമനു്ുഖടുുരഅഭയുരഥിചുുു.

ധ ന ബി ല നി ര ദേ ശ ദേ േ ഗ തി ക ൾ ക്്് നി യ മ െ േ യ ്വട അം ഗീ കാ രം 

പഞ്്യത്്്കളിൽക്റഞ്്ഒറ്്ത്്വണനിക്തി1,950ര്പ

നിക്തിടവട്്ിപ്്്:നടപടികള്്
കർ്്ശനമാക്്ിയതായി
രവീപദ്്്ക്മാർ്്
വോചുുി:നികുതിവവടുുിപുുുനട
തുുാൻുുപശുമികുുുനുുവരുുവകുുതി
വരയുളളനടപടികളുുകരുുശന
മാകുുിയതായിസംസുുാന ഇ
ൻുുകംടാകുസ്പപുിൻുുസിപുുലുുെീ
ഫുകമുുിഷണരുുരവീപദുുുകുമാരുു.
ഇടപാടുകവളലുുാം ഡിജിറുുലാ
കുുിയയോവട എലുുാ നികുതി
വവടുുിപുുുകളംുപിടികുുവപുുടംു.

ഇൻുുസുുുുിറുുുയുടുു് ഓഫു ൊരുുയടുു
രുുഡുഅകുുൗണുുുു്ുസ്ഓഫുഇ
നുുുയ(ഐസിഎഐ)എറണാ
കുളംപബുാഞുുിവുുുആഭിമുഖയു
തുുിലുുഡയറകറുു്ുടാകുസസ്എ
നുുവിഷയതുുിലുുസംഘടിപുുി
കുുുനുുഅഞുുുദിവസംനീണുുു
നിലുുകുുുനുുവവരുുെവുലുുവസമി
നാരുുഉദഘുാടനംവെയതുുസം
സാരികുുുകയായിരുനുുുഅയദുു
െം.

വകാവിഡുകാലതുു്ജനങുു
ളുവടബുദുുിമുടു്ുമനസിലാകുുി,
മുൻുുവരുുഷങുുളിവല അധിക
നികുതിപിരിചുുതിലുുനിനു്ുഏ
പപുിലുുഒനുുിനുയശഷം88,652
യോടി രുപ നികുതിദായക
രുുകുു്തിരിചുുുനലുുകി.അതിലുു
28,180യോടിരുപ25ലകുുംവ
രുനുുവയുകുുിഗതനികുതിദായ
കരുുകുുാവണനുുുംഅയദുുെംപ
റഞുുു.

ഐസിഎഐ വസൻുുപടുലുു

കൗൺുുസിലുു അംഗം ബാബു
ഏപബുൊംകളുുിവയലിലുു,എ
സ്ഐആരുുസിമുൻുുവെയരുുമാ
നംുഅംഗവുമായ യോയോൻുു
വക.യോരുുജുഎനുുിവരുുമുഖയുാ
തിഥികളായിരുനുുു.ഐസിഎ
ഐ എറണാകുളം പബുാഞുു്
വെയരുുമാൻുു യോയിവരുുഗീസ,്
വസപകുടുുറിവക.വി.യോസ,്പി.
ആരുു.പശുീനിവാസൻുു,സലിംറ
ഷീദ,ുരഞജുിതു്ുവാരയുരുുഎനുുി
വരുുപപുസംഗിചുുു.

യോയമുുതുുുരിലുുനിനുുു
ളുുവി.രാമനാഥുവസമിനാരുുന
യിചുുു.ഇനു്ുൊരിറുുബിളുുസുുാ
പനങുുളുുകുുുളുു നികുതിഎ
നുുവിഷയതുുിലുുതിരുപുുതിയി
ലുുനിനുുുളുുഇ.ഫലുുഗുണകു
മാരുു, നാവള ആദായനികുതി
നിയമതുുിലുുറിയലുുഎയസുുുുറുു്
ഇടപാടുകളുു വരുതുുിയ മാറുു
ങുുളുുസംബനുുിചുു് വെപനുു
യിലുുനിനുുുളുു ടി. ഭാനുയശഖ
രുു,27-നുആദായനികുതിനിയ
മതുുിവലപിഴകളുുസംബനുുി
ചു്ുമംുപബയിലുുനിനുുുളുുജഗ
ദീഷ്പഞുുാബി,28-നുഅനുുാ
രാഷ്പടു നികുതികളിലുു അടു
തുുിവടയുണുുായമാറുുങുുളുുസം
ബനുുിചുു് തിരുപുുതിയിലുുനി
നുുുളുുഇ.പെതനയുഎനുുിവ
രുുകുുാസുകളുുനയികുുും.

സപ്ീക്്ർടക്്തിറരപപ്തിപക്്ം;
സഭയിലപപ്തിറേധബാനർ
തിരുവനനുുപുരം:സപ്ീകുുരവകുുതി
വരഅവിശവുാസപപുയമയംെരചുുവെ
യുുണവമനുുാവശയുവപുുടുുു നിയമസഭ
യിലപപുതിപകുുബെളം.ധനകാരയു
ബിലുുുകള പാസാകുുുനുുതിനായി
വോവിഡുയപുോയടുുയുകുളിലയെര
നുുപതിനാലാം യകരള നിയമസഭ
യുവടഇരുപതാംസയമുുളനതുുിവുുു
തുടകുുംബെളതുുില.

അനുുരിചുുഅംഗങുുളകുുുളുുഅ
നുയോെനം കഴിഞുുയുടൻ സര
കുുാരിവനതിരായഅവിശവുാസ പപു
യമയയോടുുീസിനുസതീശൻഅവത
രണാനുമതിയതടാനായിഎഴുയനുു
റുുയോവടപപുതിപകുുാംഗങുുള"സവുര
ണകുുടതു്ു,പലഫുമിഷൻതുടങുുി
യപദുുതികളിലുവടഅഴിമതിയില
മുങുുികുുുളിചുുപിണറായിവിജയൻ

സരകുുാരരാജിവയകുുുുക'എവനുു
ഴുതിയ ബാനര ഉയരതുുികുുാടുുുക
യംു മുപദുാവാകയും വിളികുുുകയംു
വെയതു.ുഇതുഭരണ-പപുതിപകുുവാ
യകുുറുുതുുിനുകാരണമായി.ബെള
തുുിനിടയിലംുയോടുുീസിനുഅനുമ
തിനലകുനുുതായിസ്പീകുുരഅറി
യിചുുു.

സ്പീകുുര അനുമതി നലകിയ
തിനു പിനുുാവല സപ്ീകുുരവകുുതി
വരഅവിശവുാസപപുയമയംെരചുുവെ
യുുണവമനുുാവശയുവപുുടുു് പപുതിപകുു
യനതാവുരയമശുവെനുുിതുുലഎഴു
യനുുറുുു.അവിശവുാസപപുയമയയനാടുുീ
സിവനാപുുംസവുരണകുുടതുു്യകസി
വല പപുതിയുമായിഅടുതുുബനുു
മുളുുസ്പീകുുരസഭനിയപനുുുികുുു
നുുതുശരിയവലുുനുുുംഅയദുുെംസുുാ

നംഒഴിയണവമനുുുമുളുുപപുയമയവു
മുവണുുനുുുവെനുുിതുുല.സ്പീകുുര
പദവിയുവടമെനീയതയംുമാനയുത
യംുകാതുുുസുകുുികുുുനുുതിനായി
സുുാനതുുുനിനു്ുഒഴിഞു്ുസ്പീകുു
രഅംഗങുുളകുുിടയിലവനുുിരികുു
ണവമനുുും വെനുുിതുുല ആവശയു
വപുുടുുു.

സ്പീകുുരവകുുതിരായ യോടുുീസ്
െരചുുയവുകുുടുകുുണവമങുുില15ദിവ
സംമുമു്ുയോടുുീസ്നലകണവമനുുാ
ണുെടുും.ഭരണഘടനഅനുസരിചുുു
മാപതുയമപപുവരതുുികുുാൻആകുഎ
നുു്സപ്ീകുുര മറുപടിനലകി.പി
നുുാവലഅവിശവുാസപപുയമയയോടുുീ
സ്െരചുുവെയുുുനുുതിനുഭരണപകുു
തുുിവുുു അനുമതി നലകുനുുതി

നായിമുഖയുമപനുുുിവയസ്പീകുുരകുു
ണിചുുു.തുടരനു്ുസംസാരിചുുമുഖയുമ
പനുുുിഅഞു്ുമണികുുുരയനരംെരചുു
വെയുുാവമനു്ുവയുകുുമാകുുി.

െടുും അനുസരിചുുാണു സപ്ീകുു
വറനീകുുാനുളുുയോടുുീസ്നലകിയ
വതനു്ുഎം.ഉമുുരപറഞുുു.നിങുുള
കുു് വിമരശികുുാനുളുുഅവകാശ
വതുുസംരകുുികുുുനുുതിവോപുുംഭ
രണഘടനപരമായബാധയുതസംര
കുുിയകുുണുുതുവണുുനുുുംസ്പീകുുര
പപുതിപകുുയുതുടു പറഞുുു. എ
നുുാലസ്പീകുുറിവുുുഅഭിപപുായ
യുതുടുപപുതിപകുുംയോജിപുു്പപുക
ടിപുുിചുുിലുു.

തുടരനു്ുനിയമമപനുുുിഎ.വക.ബാ
ലൻഇടവപടുുു.പപുതിപകുുയനതാവി

യോടുആയോെിചുുാണുമുഖയുമപനുുുി
നിയമസഭയെരാനുളുുതീരുമാനവമ
ടുതുുത.ു

സപ്ീകുുരവകുുതിരായ പരാമര
ശംസഭായരഖയിലഉളവപുുടുതുുരു
വതനുുും എ.വക. ബാലൻ. മുഖയുമ
പനുുുിതയനുുടുസംസാരിചുുകാരയുംപപു
തിപകുുയനതാവുഅംഗീകരിചുുു.എ
നുുാലസ്പീകുുരവകുുതിരായപപുയമ
യം െരചുു വെയുുണവമനുു്അയദുുെ
യുതുടുആവശയുവപുുടുുിരുനുുു. ഇതു
സംബനുുിചുുകുറിപുു്താൻ മുഖയുമ
പനുുുിയുവട ഓഫീസിയലകുു് വോടു
തുു്അയചുുിരുനുുു.അനുു് യെരനുു
കയുാബിനറുുിലനിയമമപനുുുിപവങുുടു
തുുിരുനുുിലുു.അയദുുെംപാലകുുാടാ
യിരുനുുുവവനുുുംവെനുുിതുുല.

ഞാൻനിസഹായൻ:സ്പീക്്ർ
തിരുവനനുുപുരം:തനിവകുുതിരായഅവിശവുാസപപുയമയയോടുുീസ്െ
രചുുയവുകുുടുകുുുനുുവിഷയതുുിലതാൻനിസൊയനാവണനു്ുസ്പീ
കുുരപി.പശുീരാമകുഷണ്ൻപറഞുുു.അജണുുയിലഇലുുാതുുവിഷയ
മാണുപപുതിപകുുംഉനുുയികുുുനുുത.ു

ഈമാസം12നുമപനുുുിസഭയെരനുുാണുസഭാസയമുുളനംനിശുുയി
ചുുത.ുഅകുുാരയുംഗവരണവറഅറിയിചുുു.പവകിടു്ുഗവരണരഅനുമ
തിയംുനലകി.13നുവിജുുാപനംപുറതുുിറകുുി.14നുഅതുഅംഗ
ങുുളകുുുംനലകി.െിലപപുയതുയകസാെെരയുങുുളിലസഭയെരുനുുവി
വരംഅംഗങുുവളഅറിയികുുുനുുതിനായിഓൺപലൻഅടകുുമുളുു
സൗകരയുങുുളഉപയോഗികുുാറുവണുുനുുുംസ്പീകുുരവിശദീകരികരി
ചുുു.വിമരശികുുാൻപപുതിപകുുതുുിനുഅവകാശംഉളുുതുയോവല സ്
പീകുുരഎനുുനിലയിലഭരണഘടനസംരകുുിയകുുണുുബാദുുുയതയംു
തനികുുുവണുുനു്ുപശുീരാമകുഷ്ണൻവിശദീകരിചുുു.

അനാവശയ്ചെലവ്
23.66കോടി:സിഎജി
സവുനുുംജലഖകനുു
തിരുവനനുുപുരം:വിവിധപ
ദുുതികളിലുു ഉളുുവപുുടുതുുി
അനാവശയുമായിസംസുുാന
സരുുകുുാരുു23.66യോടിരുപ
വെലവാകുുിവയനുു്സിഎജി
റിയപുുരുുടു്ു.

അനധികുത െീനവലക
ളുവടഉടമസുുരുുകുു്നഷുുപരി
ൊരമായി92.5ലകുുംരുപ
നലുുകിയതിനുപുറയമ88.80
ലകുും രുപ അവരുുകുു് വീ
ണുുുംനലുുകി.യോഡുനിരുുമാ
ണപപുവരുുതുുിയിലുുഉപയോ
ഗിചുുബിറുുുമിവുുുവിലകുതയു
മായിഈടാകുുാതുുതിനാലുു
99.72ലകുുംരുപകരാറുകാ
രുുകുു്അധികമായി നലുുകി.
യോഡു നിരുുമാണങുുളിലുു
സാങുുതപുുുിക വലവലുു അള
വുകളംു വതറുുായ കണകുുു
കുടുുലുകളംുകാരണംകരാ
റുകാരുുകു്ു1.54യോടിഅനു
വദനീയമലുുാവത സരുുകുുാരുു
കപമാറിവയനുുും സിഎജി
റിയപുുരുുടുുിലുുപറയുനുുു.

കരാറുകാരിലുുനിനുു്കട
പപതുങുുളുു പകകാരയും വെ
യുുുനുുതിലുു വകുപുുുതല വീ
ഴചുുുയുണുുായതിനാലുു അവ
രുുകുു് അരുുെതയിലുുാവത
15.73യോടിരുപആനുകു
ലയുങുുളുു നലുുകുകയംു 1.34
യോടിയുവടഅധികസാമുു

തുുികബാധയുത ഉണുുാകുക
യംുവെയതു.ുദരുുഘാസുകളുു
തീരുുപുുുകതപുുുികുുുനുുതിലുു
കാലതാമസമുണുുായതിനാ
ലുു3.17യോടിയുവടഅധിക
ബാധയുതയംു സരുുകുുാരിനു
ണുുാവയനുു്സിഎജികവണുു
തുുി.

ഇതിനുപുറയമയലുുടുുിങു
പതുിയവണിസുപുുരമാരുുകുുറുു്
വപുപാജകുുിനായിയോടുുുകളുു
വാങുുിയതിനു 1.82 യോടി
യുവടനഷുുവംുസെകരണ
സംഘങുുളിലുുനിനുുുളുുഓ
ഡിറുു് ഫീസ് യശഖരികുുുനുു
തിലുു ഉണുുായ വീഴചുുു കാര
ണംസരുുകുുാരിനു ലഭിയകുു
ണുു16.69യോടിരുപയംുസ
െകരണസംഘങുുളുവടലാ
ഭവിെിതമായ95.44ലകുും
രുപയംുഇതുവവരലഭിചുുിടുുി
ലുു.

തീരയദശനിയപനുുുണയമ
ഖലകളിലുുപദുുതികളുുനട
പുുാകുുുനുുതിലുു സിആരുുഇ
വസഡുവിജുുാപനംപാലി
കുുാതുുതിവനതുുുടരുുനുു്മു
നുുുപദുുതികളിലുു8.97യോ
ടിരുപപകുമവിരുദുുമായിവെ
ലവാകുുുകയംുരണുുുപദുുതി
കളുുകു്ുകിയടുുണുു9.55യോടി
രുപയുവടയകപദുുുസരുുകുുാരുു
സൊയം നഷുുവപുുടുകയംു
വെയുവതനുുും സിഎജി ക
വണുുതുുി.

സപല്്റോസബ്സിഡിഉതപ്ന്്ങ്്ളില്്
വര്ത്്ിയത്7.94റോടിയ്ടടനഷ്്ം
തിരുവനനുുപുരം:സംയോജിത യോ
ഫറുുു്വവയറിലുുാതുുതിനാലുു സപലുു
യോയകുുു്സബുസിഡി ഉതപുുുനുുങുുളുു
വാങുുുനുുതിലംുവിപണനംനടതുുുനുു
തിലുമുണുുായപിഴവുകാരണംഈവ
രുുഷമുണുുായതു7.94യോടിയുവടനഷുും.

സപലുുയോയുവടഔടു്ുലറുുുകളുു,ഡി

വപുുകളുു,വെഡുഓഫിസുകളുുഎനുുി
വിടങുുളിലുു ഉതപുനുുങുുളുവട കണ
കുുും ആവശയുകതയംു ഏയോപിപുുി
കുുുനുുതിലുണുുായ പിഴവു കാരണമാ
ണിതുസംഭവിചുുവതനുുാണുസിഎജിയു
വടകവണുുതുുലുു.

ഏയോപനമിലുുാതായയോവട സ

പലുുയോഔടു്ുലറുുുകളിലുുഉതപുനുുങുു
ളുുകുനുുുകുടുകയംുഒയരഉതപുനുുങുു
ളുുതവനുുവിവിധനിരകുുുകളിലുുഒയര
മാസങുുളിലുുഒനുുിലധികംതവണവാ
ങുുുകയംു വെയുുുനുുഅവസുുയുണുുാ
വയനുുുംസിഎജിറിയപുുരുുടുുിലുുപറയു
നുുു.

റോഡ്പരിപാലനം:ഗ്ണനിലവാര
പരിറോധനഅപരയ്ാപത്ം
തിരുവനനുുപുരം:15ലകുുംരുപയിലുുകുടുതലുുചെലവുക
ണകുുാകുുുനുുജോലികളിലുുചൊതുമരാമതു്ുവകുപു്ുനടതുുി
യഗുണനിലവാരനിയനനുുുണപരിജോധനഅപരയുാപതുമാ
യിരുനുുുചവനു്ുസിഎജിറിജപുുരുുടു്ു.നിരുുബനുുമായംുനടജതുു
ണുുഫീലുുഡുപരിജോധനനടതുുാതുുിനാലുുനപുവുതുുികളുചട
ഗുണനിലവാരതുുിലുുവീഴചുുുയുണുുാകുകയംുഓഡിറു്ുപരി
ജോധിചുു92നപുവുതുുികളിലുു611.85ജോടിരുപയുചട92പ
ദുുതികളുുശരിയായിനടതുുിയിടുുിചലുുനുുുംസിഎജികചണുു
തുുി.പരിജോധനനടതുുുനുുഉജയുയാഗസുുരുുമുനുുകുടുുിഅറി
യിചു്ുസനുുരുുശനംനടതുുിതുപതുികരമായപരിജോധനാഫ
ലങുുളുുനലുുകുകയായിരുനുുുചവനുുുംബിലുുുകളുുപാസാകുുി
തുകനലുുകുകയായിരുനുുുചവനുുുംസിഎജിറിജപുുരുുടുുിലുുപ
റയുനുുു.

പര് തയ് ക്് നി ക ്തി വെ ര്്ചവ് ല്് വെ മി നാ റി ന ്ത ്ട ക്് മാ യി
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കിം സോങ ്ഉൻ സോമയിൽ, 
അധികാരം സസോദരിക്്്? 
സിയ്ൾ:ഉത്്രനോറിയൻഏകാധി
രതികിംകോങ്ഉൻകോമയിനലന്്്
റികപ്്ർട്്്.കിമ്്ിന്്്സകോേരികിം
കോകോങ്അധികാരംഏനറ്്ട്നത്്
ന്്്ംകേശീയ,അത്്ാരാഷ്ഗട്കാരയ്ങ്്
ൾഇവരാനണന്്്നിയഗത്്്ിക്്്ന്്നത
ന്്്ംറികപ്്ർട്്ിൽരറയ്ന്്്.അകത
സമയം,കിംകോങ്ഉൻമരിനച്്ന്്്ം
റികപ്്ർട്്്കള്ണ്്്.
േക്്ിണനോറിയൻമ്ൻഗര്സിഡ
്്്്കിംകഡജംരിന്്്സഹായിയായി
ര്ന്്ചാങ്കോങ്മിന്്ിനനഉദ്്രി
ച്്ാണ്കിംകോങ്ഉൻകോമയിനല
ന്്റികപ്്ർട്്്കൾ.രാഷ്ഗട്ീയകാരയ്
നസഗക്ട്്റിയായം്കറ്്്്റ്്്അഫകയഴ്സ്
കോണിറ്്റിങ്ഓഫിസ്കമധാവിയാ
യം്കസവനമന്ഷഠ്ിച്്ചാങ്കോങ്
മിൻസമ്ഹമാധയ്മത്്ില്നടയാണ്
ഇക്്ാരയ്ങ്്ൾരങ്്്വച്്ത.്ഭരിക്്ാൻ
കഴിയാത്്നിലയിൽകോരംമ്ലം
അവശനാക്കകോഅട്്ിമറിയില്നട
നീക്്ംനചയ്്നപ്്ട്കകോനചയത്ാല
ല്്ാനതഒര്ഉത്്രനോറിയൻകനതാ

വം്അധികാരംമനറ്്രാൾക്്്കക
മാറിനല്്ന്്്ചാങ്കോങ്മിൻരറയ്
ന്്്.

കമയ്യ്രണ്്ിന്ഒര്ഫാകറ്്്റിഉ
ദേ്ാടനത്്ിനാണ്കിംഅവസാന
മായിനോത്കവേിയിൽഗര്തയ്ക്്നപ്്
ട്്ത.്രിന്്ീട്കിംകോരശയ്്യിനല
ന്്്ംകോമയിനലന്്്മ്ൾനപ്്നടറി
കപ്്ർട്്്കൾപ്റത്്്വന്്ിര്ന്്്.
എന്്ാൽ,കിംമരിനച്്ന്്ാണ്ഉത്്
രനോറിയൻവിേഗധ്നായമാധയ്മഗര്
വർത്്കൻകോയ്കാലിയ്നടവില
യിര്ത്്ൽ.ഉത്്രനോറിയയ്നടഭര
ണതലത്്ിൽനിർണായകമായമാറ്്
ങ്്ൾസംഭവിച്്്നോണ്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്അത്നോണ്്ാണ്കിമ്്ിന്്്ആ
കോരയ്ാവസ്്നയക്്്റിച്്്ക്തയ്മായ
വിവരങ്്നൊന്്്ംനൽകാത്്ത.്കിം
കോങ്ഇൽമരിച്്കപ്്ൾമാസങ്്ൾ
ക്്്കശഷമാണ്ഉത്്രനോറിയഇ
ക്്ാരയ്ംസ്്ിരീകരിച്്ത.്
കിംകോങ്ഉന്്ിന്്്കാരയ്ത്്ിലം്
സകോേരിഅധികാരകമൽക്്്കയം്
കകസരയ്റപ്്ിക്്്കയം്നചയത്കശ
ഷകമഗര്ഖയ്ാരനമ്ണ്്ാക്എന്്്ം
കോയ്കാലി.

രാഹൽ് അങ്്നെ പറഞ്്ിനല്ന്്്് 
ഗല്ാം െബിയം്
നയ്്ഡൽഹി:ബിനജരിയ്നട
രക്്ാളിത്്കത്്നടയാണ്ഒ
ര്വിഭാരംകനതാക്്ൾ
കോണിയരാന്്ിക്്്ക
നത്്ഴ്തിയനതന്്്ഗര്വർ
ത്്കസമിതികോരത്്ിൽ
രാഹ്ൽരാന്്ിരറഞ്്ിട്്ി
നല്്ന്്്കോരത്്ിൽരനക്്ട്
ത്്ഗ്ലാംനബിആസാദം്
വയ്ക്്മാക്്ി.ഒര്വിഭാരം
മാധയ്മങ്്ൾനതറ്്ായവാർ
ത്്ഗര്ചരിപ്്ിക്്്കയാണ.്
കോരത്്ിൽഞങ്്നളഴ്തി
യകത്്്ബിനജരിക്്്കവ
ണ്്ിയാനണന്്്രാഹ്ൽരാ
ന്്ിരറനഞ്്ന്്്ംഅത്
നതളിയിക്്ാൻതാൻആവ

ശയ്നപ്്നട്്ന്്്ം
രറയ്ന്്ത്വാ
സത്വവിര്ദ്്
മാണ.്ഗര്വർ
ത്്കസമിതി
യികോപ്റ
കത്്അകദ്്ഹം
അങ്്നനആകോരിച്്ിട്്ില്്-
ഗ്ലാംനബിരറഞ്്്.
കോണിയആശ്രഗത്ി

യിലായിരിക്്്കപ്്ൾഇങ്്
നനനോര്കനത്്ഴ്തിയതി
ന്രിന്്ിൽബിനജരിനയ
സഹായിക്്്കഎന്്ലക്്്യ
മ്ണ്്്.ബിനജരിയ്നടരക്്ാ
ളിത്്കത്്നടയാണ്ഈ
നീക്്ം-കത്്ിന്്്സമയ

നത്്കോേയ്ംനച
യത്രാഹ്ൽക്റ്്
നപ്്ട്ത്്ിനയന്്ാ
യിര്ന്്്റികപ്്ർട്്്കൾ.അ
ങ്്നനഎനത്്ക്്ിലം്ബ
ന്്ംനതളിയിച്്ാൽതാൻ
രാജിവയക്്്ാനമന്്്ഗ്ലാം
നബിതിരിച്്്രറഞ്്്നവ
ന്്്ംറികപ്്ർട്്്ണ്്ായിര്
ന്്്.ആരം്കോണിയരാ

ന്്ിനയകോേയ്ംനചയ്്്ന്്ി
ല്്.സംേടനയിൽരരിഷക്ാ
രങ്്ൾകവണനമകന്്ആവ
ശയ്നപ്്ട്ന്്്ള്്്.അത്രാർ
ട്്ിയ്നടവിശാലതാതര്രയ്ം
കണക്്ിനലട്ത്്ാണ-്ഗ്
ലാംനബിവയ്ക്്മാക്്ിനയ
ന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്വന്്ത.്

രാഹൽ് വിളിച്്്, സിബൽ ടവ്ീറ്്് പിൻവലിച്്്
നയ്്ഡൽഹി:രാർട്്ി
യിൽരരിഷക്ാര
ങ്്ൾആവശയ്
നപ്്ട്്്രണ്്്ഡ
സകോളംകന
താക്്ൾകോ
ണിയരാന്്ി
ക്്്കനത്്ഴ്തി
യത്ബിനജരിയ്മാ
യികചർന്്ാനണന്്്കോ
ൺഗര്സ്ഗര്വർത്്കസമി
തികോരത്്ിൽരാഹ്ൽ
രാന്്ിആകോരിച്്തായി
മാധയ്മറികപ്്ർട്്്കൾപ്റ
ത്്്വന്്തിനനത്്്ടർന്്്
ഗര്തികഷധവ്മായിരംര
നത്്ത്്ിയമ്തിർന്്കന
താവ്കരിൽസിബൽരി
ന്്ീട്തന്്്ടവ്ീറ്്്രിൻവലി
ച്്്.താൻഅങ്്നനരറ
ഞ്്ിട്്ിനല്്ന്്്രാഹ്ൽസി

ബലികോട്വയ്ക്്മാ
ക്്ിയതിനനത്്്ടർ
ന്്ായിര്ന്്്ഇത.്
ബിനജരിബ

ന്്ംആകോരിച്്
രാഹ്ലിനനരര
സയ്മായികോേയ്ം
നചയത്്നോണ്്ായി
ര്ന്്്സിബലിന്്്ടവ്ീ

റ്്്.കോണിയരാന്്ിക്്്
നൽകിയകത്്ിൽഒപ്്്വച്്
വരിൽഒരാളാണ്സിബൽ.
ഞങ്്ൾബിനജരിയ്മായി
കചർന്്്നവന്്ാണ്രാഹ്ൽ
രാന്്ിരറയ്ന്്ത.്രാജ
സ്്ാൻകഹകക്്ടതിയിൽ
കോൺഗര്സ്രാർട്്ിക്്്കവ
ണ്്ിവാേിച്്താണ.്മണിപ്്്
രിൽബിനജരിസർക്്ാരി
നനതാനഴയിറക്്ാൻകോ
ൺഗര്സിന്കവണ്്ിനില

നോണ്്്.കഴിഞ്്
30വർഷത്്ിനിനട
ബിനജരിക്്്അ
ന്ക്ലമായിഒ
ര്വിഷയത്്ി
ലം്ഒര്ഗര്സത്ാ
വനകോലം്നട
ത്്ിയിട്്ില്്.എന്്ി
ട്്്ംഞങ്്ൾബിനജരി
കോനോപ്്ംനിൽക്്്ന്്്
എന്്്രറയ്ന്്്-സിബൽ
ടവ്ീറ്്്നചയത്.്ഗര്വർത്്ക
സമിതികോരംപ്കോരമി
ക്്്ന്്തിനിനടപ്റത്്്ഇ
ങ്്നനനോര്ടവ്ീറ്്്വന്്ത്
രാർട്്ിനോട്്ിനത്്റിയികല
ക്്്എന്്ഗര്തീതിയ്ളവാ
ക്്ി.
രാഹ്ൽരാന്്ികനരിട്്്

വിളിച്്്"ബിനജരിയ്മായി
കചർന്്്'എന്്്രറഞ്്ിട്്ി

നല്്ന്്്വയ്ക്്മാക്്ി
നയന്്ാണ്സിബ
ൽരിന്്ീട്അവ
കാശനപ്്ട്്ത.്ഇ
ത്്രത്്ിൽഒര്
രരാമർശവം്രാ
ഹ്ൽനടത്്ിയി
ട്്ിനല്്ന്്്കോൺഗര്
സ്വക്്ാവ്രൺേീപ്

സ്ർകജവാലസിബലിന്്്
ടവ്ീറ്്്ടാഗ്നചയത്്നോണ്്്
വിശേീകരിക്്്കയം്നച
യത്.്മാധയ്മങ്്ൾനതറ്്ായ
വാർത്്കളാണ്ഗര്ചരിപ്്ി
ക്്്ന്്നതന്്്ംഅനോന്്്ം
വിശവ്സിക്്ര്നതന്്്ംസ്ർ
കജവാലരറഞ്്്.കോേിയ്
നടഭരണത്്ിനനതികരഒ
ന്്ിച്്്നിന്്്നോര്ത്ക
യാണ്കോൺഗര്സിന്്്ല
ക്്്യനമന്്്ംഅകദ്്ഹം.

ചർച്്യിൽ
പരിഹാരമിതല്ങ്്്ിൽ 
സസനിക നടപടി: 
ജനറൽ റാവത്്്
നയ്്ഡൽഹി:യഥാർ
ഥനിയഗത്്്ണകരഖ
യിനല(എൽഎസി)
കചനയ്നടകടന്്്
കയറ്്ങ്്ൾക്്്ചർച്്
യില്നടരരിഹാരമ്
ണ്്ാക്ന്്ിനല്്ക്്ിൽ
കസനികനടരടി
ക്്്മടിക്്ിനല്്ന്്്
സ്ചിപ്്ിച്്്സംയ്
ക്്കസനാകമധാ
വിജനറൽബിരിൻ
റാവത്്്.എന്്ാൽ,
നയതഗത്്്-കസനി
കതലത്്ിനലചർച്്
കൾരരാജയനപ്്ട്്ാ
ൽമാഗത്കമകസനി
കരരിഹാരനത്്
ക്്്റിച്്്ചിത്്ിക്്്എന്്്ംഅകദ്്ഹംക്ട്്ികച്്ർത്്്.കിഴക്്
ൻലഡാഖിനലകോഗര്യിലം്രാംകോങ്കസ്്തടാകത്്ി
ലം്കചനരിന്്ാറാൻതയാറാകാത്്സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്
ജനറൽറാവത്്ിന്്്മ്ന്്റിയിപ്്്.
ഏഗര്ിൽ-കമയ്മാസങ്്ളിൽആരംഭിച്്സംേർഷത്്ിന്
കചനയ്നടകടം്രി
ടിത്്ംമ്ലംഇത്വ
നരരരിഹാരമായിട്്ി
ല്്.രാംകോങ്തടാക
ത്്ിനലഫിംരർകമഖ
ല,രാൽവൻതാഴ്വ
ര,കോട്്്സഗ്ര്ിങ,്
നോംഗഗ്്ങ്നാലത്ട
ങ്്ികിഴക്്ൻലഡാ
ഖിനലവിവിധഗര്കേ
ശങ്്ളിൽകടന്്്കയ
റ്്ത്്ിന്ഗശ്മിച്്ിര്
ന്്്കചന.ചർച്്ക
ൾനക്്ട്വിൽരാൽ
വൻതാഴ്വരയിൽഏ
റ്്്മ്ട്്ല്ണ്്ായരകഗ്ോളിങ്കോയി്്്്14ൽനിന്്്ൾനപ്്നടരി
ന്്ാറിനയക്്ിലം്കോഗര്യിലം്രാംകോങ്തടാകത്്ിലം്ഇ
കപ്്ഴം്രിന്്ാറ്്ംപ്ർണമായിട്്ില്്.ഇതിനിനടരാംകോങ്ത
ടാകത്്ിനലഫിംരർനാലിൽനിന്്്ഇര്കസനകളം്ത്ലയ്ദ്
രംരിന്്ാറണനമന്്പ്തിയനിർകേശവം്മ്കന്്ട്്്വച്്ിര്
ന്്്കചന.എന്്ാൽ,ഫിംരർഎട്്്വനരഇത്്്യയ്കടതാനണ
ന്്്ംഎൽഎസിമാറ്്ിവരയക്്്ാന്ള്്ഒര്ഗശ്മവം്അംരീക
രിക്്ിനല്്ന്്്ംവികേശകാരയ്-കസനികവ്ത്്ങ്്ൾവയ്ക്്
മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇതിന്രിന്്ാനലയാണ്ചർച്്യിൽരരിഹാരമായിനല്്ക്്ി
ൽകസനികനടരടിനയന്്സാധയ്തയം്അവകശഷിക്്്
ന്്്നണ്്ന്്്ജനറൽബിരിൻറാവത്്്വയ്ക്്മാക്്ിയത.്എ
ന്്ാൽ,ഇകതവനരനടന്്ചർച്്കള്നടവിശോംശങ്്ൾനവളി
നപ്്ട്ത്്ാൻഅകദ്്ഹംതയാറായില്്.

മാപ്്് പറയില്്: നിലപാടിലറ്ച്്് പപ്ശാന്്് ഭഷ്ൺ
നയ്്ഡൽഹി:കോടയിയലക്്്യകകസിൽ
സ്ഗര്ീംകോടതികോട്മാപ്്്രറയിനല്്
ന്്നിലരാടിൽഉറച്്്ഗര്മ്ഖഅഭിഭാഷക
ൻഗര്ശാത്്്ഭ്ഷൺ.കകസിന്കാരണ
മായരണ്്്ടവ്ീറ്്്കളിൽതന്്്ഉറച്്വി
ശവ്ാസമാണ്ഗര്കടിപ്്ിച്്നതന്്്ംഅതി
ൽഉറച്്്നിൽക്്്കയാനണന്്്ംഗര്ശാത്്്
ഭ്ഷൺകോടതിനയഅറിയിച്്്.ആത്്ാ
ർഥതയില്്ാനതമാപ്്്രറഞ്്ാൽഅത്
തന്്്മനഃസാക്്ിനയയം്കോടതിനയ

യം്അവകഹളിക്്ലാവ്നമന്്്ംഅകദ്്
ഹം.ഇന്്നലസമർപ്്ിച്്സപ്്ിനമ്്്റിഗര്
സത്ാവനയിലാണ്അകദ്്ഹംഇത്വയ്ക്്
മാക്്ിയത.്വിശവ്ാസങ്്ൾക്്്വിര്ദ്്മാ
യിമാപ്്്രറയ്ന്്ത്ഏനതക്്ിലം്നിബ
ന്്നയ്നടകരരിലായാലം്അനല്്ക്്ിലം്
ആത്്ാർഥതയില്്ാത്്താണ-്അകദ്്ഹം
വയ്ക്്മാക്്ി.
നിര്രാധികംമാപ്്്രറയ്ന്്തിന്ഗര്
ശാത്്്ഭ്ഷന്കോടതിഇന്്നലവനരയാ

ണ്സമയംനൽകിയിര്ന്്ത.്വയ്തിചലന
ങ്്ള്ണ്്ാക്ന്്്നവന്്്വിശവ്സികക്്ണ്്ി
വര്കപ്്ൾഅതിനനതികരശബ്്ികക്്ണ്്
ത്കോടതിയ്മായിബന്്നപ്്ട്്യാൾഎ
ന്്നിലയിൽതന്്്ഉത്്രവാേിതവ്മാ
നണന്്്ംഅകദ്്ഹം.സ്ഗര്ീംകോടതിനയ
കോഏനതക്്ിലം്ജഡജ്ിനയകോഅര
കീർത്്ിനപ്്ട്ത്്ാനല്്തന്്്ഉേയ്മം.ഗക്ി
യാത്്കമായവിമർശനമാണ്ഉന്്യിച്്
ത-്അകദ്്ഹംവിശേീകരിക്്്ന്്്.

31 ലക്്വം് പിന്്ിട്്്; 
പത്ിയ കേസേ്ൾ 61,408
നയ്്ഡൽഹി:ത്ടർച്്യായിആറാംേിവസവം്രാ
ജയ്ത്്് അറ്രതിനായിരത്്ികലനറ പ്തിയ
നോവിഡ് കകസ്കൾസ്്ിരീകരിച്്്. ഇന്്നല
കകഗന്്്ആകോരയ്മഗത്്്ാലയംപ്ത്ക്്ിയകണ
ക്്്ഗര്കാരംരാജയ്നത്്നോത്്ംനോവിഡ്കക
സ്കൾ31,06,348ആയിട്്്ണ്്്.അവസാന24മ
ണിക്്്റിൽ61,408കരർക്്ാണ്കോരംസ്്ിരീ
കരിച്്ത.്836മരണംക്ടികണക്്്കളിൽകരഖ
നപ്്ട്ത്്ി.ഇകോനടനോത്്ംനോവിഡ്മരണം
57,542ആയി.
23.38ലക്്ംകരർഇത്വനരകോരമ്ക്്രാ

യിട്്്നണ്്ന്്്ആകോരയ്മഗത്്്ാലയംരറയ്ന്്്.ഇ
കപ്്ൾചികിത്്യില്ള്്ത്7,10,771കരരാണ.്റി
ക്്വറി നിരക്്് 75.27 ശതമാനമായി ഉയർന്്

കപ്്ൾ മരണനിരക്്് 1.85 ശതമാനമായിക്റ
ഞ്്ിട്്്ണ്്്.രാജയ്ന്ത്നോത്്ംനോവിഡ്രരി
കോധനകൾ3.59കോടിയായി.ഞായറാഴച്ര
രികോധിച്്ത്6.09ലക്്ംസാംരിള്കളാണ.്
മഹാരാഗട്്്യിൽ10,441കരർക്്ാണ്അവസാ

ന24മണിക്്്റിൽകോരബാധസ്്ിരീകരിച്്ത.്
സംസ്്ാനത്്് നോത്്ം കവറസബ്ാധിതർ
6.82ലക്്ത്്ിനലത്്ിയിട്്്ണ്്്.258കരർക്ടിമ
രിച്്്.മഹാരാഗട്്്യിനലനോത്്ംനോവിഡ്മര
ണം22,253.ഇത്വനര4.88ലക്്ംകരർകോരമ്
ക്്രായസംസ്്ാനത്്് 1.71ലക്്ംആകറ്്്ിവ്
കകസ്കളാണ്ള്്ത.്5,975പ്തിയകകസ്കളാ
ണ്തമിഴന്ാട്്ിൽ.
97 കരർക്ടിമരിച്്്.ഇകോനടതമിഴകന്ത്

നോത്്ംനോവിഡ്കകസ്കൾ3.79ലക്്ംകട
ന്്്.6,517കരർസംസ്്ാനത്്്ഇത്വനരനോ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്ിട്്്ണ്്്.
ആഗ്ന്്യിൽ3.53ലക്്വം്കർണാടകയിൽ
2.77ലക്്വം്കോരബാധിതരാണ്ള്്ത.്4,683
കരർകർണാടകയിൽമരിച്്്.ആഗ്ന്്യിനലനോ
ത്്ംനോവിഡ്മരണം3,282.ഉത്്ർഗര്കേശിൽ
1.87ലക്്ംകോരബാധിതരാണ്ള്്ത.്2,926കര
ർ മരിച്്്.ഡൽഹിയിൽ 1.61 ലക്്ത്്ിനലത്്ി
കവറസബ്ാധിതര്നടഎണ്്ം.4,300കരര്നടമ
രണമാണ്ഇത്വനരരാജയ്തലസ്്ാനത്്്കരഖ
നപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്രശ്്ിമബംരാളിൽ1.38
ലക്്വം്ബിഹാറിൽ1.22ലക്്വം്കടന്്ിട്്്ണ്്്
നോവിഡ്കകസ്കൾ.

കൊവിഡ ്വാകസ്ിനക്ളക്െ അെിയന്്ര 
ഉപയോഗത്്ിന ്ചൈനയിൽ അനമ്തി
ബീജിങ:്കചനയിനലആ
ഭയ്ത്്രകമ്്നികൾവിക
സിപ്്ിനച്്ട്ത്്നോവിഡ്
വാകസ്ിന്കൾഅടിയത്്
രേട്്ങ്്ളിൽഉരകോരി
ക്്ാൻഅന്മതിനൽകി.ഔകേ്ോ
രികമായിഅംരീകാരംലഭിക്്ാത്്
വാകസ്ിന്കളാണ്കഹറിസക്്
വിഭാരക്്ാരിൽഅടിയത്്രേട്്
ങ്്ളിൽഉരകോരിക്്ാൻആകോ
രയ്വിഭാരംഅന്മതിനൽകിയിരി
ക്്്ന്്നതന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്കൾ.
കചനീസ്വാകസ്ിൻമാനനജന്മ
്്്്നിയമഗര്കാരമാണിനതന്്്കച
നീസ്ആകോരയ്വക്പ്്്ഉകേ്ോര
സ്്ൻരറഞ്്്.
നമഡിക്്ൽകൺസ്്്്കോമ്ക
ൾ,രാർശവ്ഫലനിരീക്്ണപ്്ാന്
കൾ,എനത്്ക്്ിലം്ഗര്ശന്ങ്്ള്
ണ്്ായാൽരരിഹരിക്്ാന്ള്്പ്്ാ
ന്കൾ,നട്്രരിഹാരപ്്ാന്കൾ
ത്ടങ്്ിക്തയ്മായമ്ന്ന്ര്ക്്
ങ്്ൾനടത്്ിയാണ്ഈവാകസ്ി
ന്കൾഉരകോരിക്്്ക.നോകോ

ണകവറസ്വാകസ്ിൻവികസി
പ്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്ഗര്കത്യകേൗതയ്
കസനഇക്്ാരയ്ങ്്ളിൽഗര്കത്യക
നിരീക്്ണംനടത്്്ം.
കചനവികസിപ്്ിച്്നോവിഡ്

വാകസ്ിന്കൾഇകപ്്ൾമന്ഷയ്
രില്ള്്രരീക്്ണത്്ിന്്്വിവിധ
േട്്ങ്്ളിലാണ.്ആേയ്കോസ്ക
ൾസവ്ീകരിച്്വർക്്്രാർശവ്ഫലങ്്
നൊന്്്ംകാരയ്മായിഉണ്്ായിട്്ില്്
എന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്.രരീക്്ണങ്്
ൾവിജയകരമാണ്എന്്വിലയിര്
ത്്ലിന്്്അടിസ്്ാനത്്ിലാണ്
അടിയത്്രേട്്ങ്്ളിനലഉരകോ
രത്്ിന്അന്മതി.
അതീവഗ്ര്തരമായആകോരയ്
ഗര്തിസന്്ിേട്്ങ്്ളിൽക്്ിനിക്്
ൽഗട്യല്കളില്ള്്വാകസ്ിന്ക
ൾരരിമിതമായകോതിൽഉരകോ

രിക്്ാൻകചനീസ്വാകസ്ിൻമാ
നനജന്മ്്്്നിയമംഅന്വേിക്്്
ന്്്ണ്്്.ആകോരയ്ഗര്വർത്്കർ,
അതിർത്്ിയില്ള്്ഓഫിസർമാർ,
വികേശത്്്അടിയത്്രമായികോ
കകണ്്ഉകേ്ോരസ്്ർത്ടങ്്ിയവർ
നക്്ല്്ാംഅവര്നടഅന്മതികോ
നടഈവാകസ്ിന്കൾനൽക്നമ
ന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്.ഭക്്്യമാർക്്റ്്്
കൾ,രതാരതസംവിധാനങ്്ൾ,
കസവനകമഖലകൾഎന്്ിവിടങ്്
ളിലം്അടിയത്്രഉരകോരംരരി
രണിക്്്ം.കചനയ്നടവിവിധഭാ
രങ്്ളിൽആയിരക്്ണക്്ിനാള്ക
ൾക്്്വാകസ്ിൻനൽക്നമന്്ാ
ണ്സ്ചന.വാകസ്ിൻനൽക്ന്്
ത്സൗജനയ്മായാനണന്്്ംറികപ്്
ർട്്്.
ഇതിനിനട,കചനീസ്കസനയ്ം

വൻകോതിൽവാകസ്ികന
ഷൻആരംഭിച്്്കഴിഞ്്
തായം്രറയ്ന്്്ണ്്്.എ
ന്്ാൽ,അതിന്്്വിശോം
ശങ്്ൾനവളിനപ്്ട്ത്്ിയി

ട്്ില്്.കചനീസ്കമ്്നിസികോ
ഫാംവികസിപ്്ിച്്നോവിഡ്വാ
കസ്ിൻസ്രക്്ിതമാനണന്്്അട്
ത്്ിനടറികപ്്ർട്്്ണ്്ായിര്ന്്്.ആ
േയ്േട്്ംക്്ിനിക്്ൽഗട്യല്കളിൽ
ഇത്വിജയിച്്്എന്്ാണ്രറയ്
ന്്ത.്
ഇതിനിനട,നരറ,്നമാകോക്ക,്
അർജ്്്ീനഎന്്ിവിടങ്്ളിൽഇ
തിന്്്മ്ന്്ാംേട്്ംരരീക്്ണങ്്
ൾക്്്സികോഫാംകഴിഞ്്േിവ
സംകരാറ്കളിൽഒപ്്്വച്്ിട്്്ണ്്്.
യ്എഇയിനല20,000ത്്ികലനറ
കരർക്്്സികോഫാമിന്്്നോവി
ഡ്വാകസ്ിൻമ്ന്്ാംേട്്രരീക്്
ണങ്്ള്നടഭാരമായിനൽകിയിട്്്
ണ്്്.അതിന്്്ഫലംനിരീക്്ിക്്്
കയാനണന്്്സികോഫാംഎംഡി
യാങ്സിയാകോമിങ്രറയ്ന്്്.

പര്വർത്്കസമിതിയിലോ
പ്റലത്്അലദ്്ഹംഅങ്്നെ
ആലോരിച്്ിട്്ില്്

ചൈനവികസിപ്്ിച്്ലൊവിഡ്വാകസ്ിന്കൾഇഗപ്്ൾമന്ഷയ്രില്ള്്
പരീക്്ണത്്ില്്്വിവിധഘട്്ങ്്ളിലാണ്

കിംമരിലച്്ന്്്ംറിഗപ്്ർട്്്

ബിസമ്ില്്ാ ഖാത്്്
വീട്
തൊളിക്്്ന്്ത്
തടഞ്്്
വാരാണസി:രാജയ്ത്്ിന്്്
അഭിമാനമായിര്ന്്നഷഹ്്ാ
യിവിേഗധ്ൻഉസത്ാദ്ബി
സമ്ില്്ാഖാന്്്വസതിനോ
ളിച്്്ഇവിനടവാണിജയ്സമ്
ച്്യംനിർമിക്്ാന്ള്്നീക്്ം
വാരാണസിവികസനഅ
കോറിറ്്ിതടഞ്്്.ബിസമ്ി
ല്്ാഖാന്്്മകനം്സംരീത
ജ്്ന്മായിര്ന്്അത്്രിച്്
നമഹത്ാബ്ഹ്കസന്്്മക
ൻമ്ഹമ്്ദ്ഷിഫന്തയൻ്
ആണ്വീടിന്്്മ്കളിനലനി
ലവാണിജയ്സമ്ച്്യമാക്്ി
മാറ്്ാൻതീര്മാനിച്്ത.്ഇതി
നനതികരബിസമ്ില്്ാഖാന്്്
ആരാധകരം്വിവിരാഷ്ഗട്ീ
യകക്്ികളം്രംരനത്്ത്്ി
യകോനടയാണ്(വിഡിഎ)
യ്നടഇടനരടൽ.ഈവസ
തികേശീയകരത്കമയ്്സി
യമാക്്്കയം്നഷഹ്്ായിര
ഠനകകഗന്്്ംത്റക്്്കയം്
നചയ്്ണനമന്്ാണ്ആരാധ
കര്നടആവശയ്ം.വീടിന്്്ഉ
ടമസ്്തനയനച്്ല്്ിക്ടം്
ബാംരങ്്ൾതമ്്ിൽതർക്്ം
നിലനിൽക്്്ന്്്ണ്്്.ബി
സമ്ില്്ാഖാൻവിടരറഞ്്്14
വർഷംരിന്്ിട്കപ്്ഴാണ്വ
സതിനയനച്്ല്്ിവിവാേം.അ
ഞ്്്ആൺമക്്ള്ണ്്്ബിസമ്ി
ല്്ാഖാന.്
അകതസമയം,വീട്സവ്കാ
രയ്വസത്്വായിരിക്്്ന്്ിട
കത്്ളംസർക്്ാരിന്്്ഇട
നരടലിന്രരിധിയ്നണ്്ന്്്
വിഡിഎഅറിയിച്്്.തകർ
ന്്്വീഴാറായഅവസ്്യി
ലാനണക്്ിൽനോളിച്്്നീ
ക്്ാൻനിയമരരമായഅന്
മതിവാങ്്ണനമന്്ാണ്നില
വിൽനിർകേശിച്്ിട്്്ള്്ത.്പ്
തിയനിർമാണത്്ിനം്ര്ര
കരഖസമർപ്്ിച്്്അന്മതി
വാങ്്ണം.അത്വനരനോ
ളിക്്ൽനിർത്്ിവയക്്്ാനാ
ണ്നിർകേശിച്്നതന്്്ംവി
ഡിഎ.
ബിസമ്ില്്ാഖാൻതാമസി
ച്്ിര്ന്്ഭാരമാണ്നോളിച്്്
നീക്്ിയത.്വീട്പ്ർണമായി
വാണിജയ്സമ്ച്്യമായിമാറ്്്
കയായിര്ന്്്ലക്്്യം.ക്ടം്
ബാംരങ്്ളിൽചിലരാണ്ഇ
തിനനതികരആേയ്ംരംരനത്്
ത്്ിയത.്രിന്്ാനലആരാധ
കരം്രാഗട്്്ീയകക്്ികളം്
രംരനത്്ത്്ി.

കിഴക്്ൻലഡാഖിലല
ഗോഗര്യിലം്
പാംഗോങ്ഗസ്്
തടാകത്്ിലം്ചൈന
പിന്്ാറാൻതയാറാകാത്്
സാഹൈരയ്ത്്ിലാണ്
ജനറൽറാവത്്ില്്്
മ്ന്്റിയിപ്്്

സോണിയയക്്്് നിറഞ്് പിന്്്ണ,
കതത്ഴ്ത്ിയവർ ഒറ്്തപ്ട്്്്
പര്തയ്േകതേഖകൻ
നയ്്ഡൽഹി:കോൺഗര്സി
ന്്്ഇകപ്്ഴനത്്ഗര്വർത്്ന
രീതികോട്ള്്വികോജിപ്്്രാ
ർട്്ിഅധയ്ക്്കോണിയരാ
ന്്ിനയകത്്്വഴിഅറിയിച്്
രണ്്്ഡസകോളംകനതാക്്
ൾഏതാണ്്്ഒറ്്നപ്്ട്്അവസ്്
യിലായി.വിർചവ്ൽഗര്വർത്്
കസമിതികോരത്്ിലം്പ്റ
ത്്്ംഇവർനക്്തികരനിശിത
മായവിമർശനമാണ്ഉയർന്്
ത.്രാജയ്നത്്ബഹ്ഭ്രിര
ക്്ംകോൺഗര്സ്കനതാക്്
ളം്കോണിയരാന്്ിക്്്രി
ന്്്ണഗര്ഖയ്ാരിച്്്രംരത്്്
വന്്്.അധയ്ക്്സ്്ാനംഒഴി
യാൻസന്്ദ്്തഗര്കടിപ്്ിച്്
കോണിയതനന്്അട്ത്്ഗര്
സിഡ്്്ിനനനതരനഞ്്ട്
ക്്്ംവനരസ്്ാനത്്്ത്ടര
ണനമന്്്ഗര്വർത്്കസമിതി
ഗര്കമയംവഴിആവശയ്നപ്്ട്ക
യം്നചയത്.്
താൻഒഴിയാനമന്്്കോ
ണിയത്ടക്്ത്്ിൽതനന്്
കോരനത്്അറിയിച്്്.പ്തി
യഗര്സിഡ്്്ിനനനതരനഞ്്
ട്ക്്ാന്ള്്നടരടികൾഗക്മ
ങ്്ൾആരംഭിക്്ാനം്കോ
ണിയനിർകേശിച്്്.ത്ടർന്്്
സംസാരിച്്മ്ൻഗര്ധാനമ
ഗത്്്ിമൻകോഹൻസിങ്കോ
ണിയത്ടരണനമന്്്അഭിഗര്ാ
യനപ്്ട്്്.അകദ്്ഹത്്ിന്്്ച്വ
ട്രിടിച്്്മറ്്്കനതാക്്ളം്ഇ
കതആവശയ്ംഉന്്യിക്്്കയാ
യിര്ന്്്.ഗര്വർത്്കസമിതി
അംരവം്കത്്ിൽഒപ്്്വച്്വ
രിൽസീനിയറ്മായഗ്ലാംന
ബിആസാോണ്ക്ട്തൽവി
മർശനംകനരികടണ്്ിവന്്ത.്

പ്തിയകനതാവിനനനതര
നഞ്്ട്ക്്ാന്ള്്നടരടിഗക്മ
ങ്്ൾആരംഭിക്്ാൻവിർചവ്ൽ
എഐസിസിസകമ്്ളനംവി
ളിക്്ാനമന്്്രി.ചിേംബരംര
റഞ്്്.എന്്ാൽ,അതികല
നക്്ന്്്ംമറ്്്കനതാക്്ള്നട
ഗശ്ദ്്കോയില്്.കോണിയത്
ടരണംഎന്്തിലായിര്ന്്്
ഊന്്ൽ.കോണിയത്ടര്ന്്
തിലല്്എതിർനപ്്ന്്്ംരാർട്്ി
നയപ്നര്ജ്്ീവിപ്്ിക്്ാൻന
ടരടികൾകവണനമന്്ാണ്ര
റഞ്്നതന്്്ംഗ്ലാംനബി
വയ്ക്്മാക്്ി.ഇതിനിനട,ക
ത്്ിന്രിന്്ിൽബിനജരിയ്
നടകഗ്രരണയ്നണ്്ന്്ആ
കോരണംരാഹ്ൽഉന്്യിനച്്
ന്്്ംഅതിനനതികരഗ്ലാംന
ബിരംരത്്്വനന്്ന്്്ംസ്്ി
തിരതികൾഒര്വസരത്്ിൽ
വഷളാവ്ന്്നിലയികലക്്്
കോനയന്്്ംറികപ്്ർട്്്കള്
ണ്്ായി.
കത്്ിൽഒപ്്്വച്്വർനക്്
തികരഅതിശക്്മായരീതി
യിലാണ്രാഹ്ൽരാന്്ിവിമ
ർശനംഉന്്യിച്്ത.്കത്്്രര
സയ്മായതിൽരാഹ്ലം്കോ
ണിയയം്അടക്്ംകനത്്ഴ്
തിയവർഒഴിനകയ്ള്്എല്്ാ
കനതാക്്ളം്അസംത്പത്ി
യം്ഗര്കടിപ്്ിച്്്.കഴിഞ്്വർ
ഷംഗര്വർത്്കസമിതികോ
രംനിർബന്്ിച്്ിട്്ാണ്കോ
ണിയഅധയ്ക്്യ്നടതാ
തക്ാലികച്മതലഏനറ്്ട്ത്്
നതന്്്രാഹ്ൽച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ഇകപ്്ൾഅവർആശ്രഗത്ി
യിൽകഴിയ്കപ്്ൾഇങ്്നന
നോര്കനത്്ഴ്തിയത്ഉചി
തമായിനല്്ന്്്രാഹ്ൽരറ

ഞ്്്.ഗര്വർത്്കസമിതിയാ
ണ,്മാധയ്മങ്്ളല്്ഇത്്രംവി
ഷയങ്്ൾചർച്്നചകയ്്ണ്്നത
ന്്്ംരാഹ്ൽവയ്ക്്മാക്്ി.
കത്്ിനന"ഗക്്രം'എന്്ാ
ണ്എ.നക.ആ്്്ണിവികശ
ഷിപ്്ിച്്ത.്ഗ്ലാംനബിആ
സാദ്ഇത്നചയ്്ാൻരാടില്്ാ
യിര്ന്്്നവന്്്അംബിക
കോണിഓർമിപ്്ിച്്്.ആസാ
േിന്രാർട്്ിഏനറഗര്ാധാനയ്ം
നൽകിയിട്്്നണ്്ന്്്ംഅവർ
രറഞ്്്. നാല്ഭാരത്്്നി
ന്്്ംവിമർശനംഉയർന്്കപ്്
ൾരാജിവയക്്്ാനമന്്്ഗ്ലാം
നബിരറഞ്്തായാണ്സ്ച
നകൾ.
ഗര്ാരംഭഗര്സംരത്്ിൽ
കോണിയരണ്്്വട്്ംഗ്ലാം
നബിയ്നടകരനരട്ത്്്രറ
ഞ്്്.കനത്്ഴ്തിയത്ക്ടാ
നതഗ്ലാംനബിഅതിന്്്ഓ
ർമനപ്്ട്ത്്ൽകത്്്ക്ടിന
ൽകിനയന്്്കോണിയരറ
ഞ്്തായിരാർട്്ിവ്ത്്ങ്്ൾ.
അതിന്ള്്മറ്രടിനക.സി.
കവണ്കോരാലിന്്്കകവ
ശംനൽകിയിട്്്നണ്്ന്്്ംതാ
ൻസ്്ാനനോഴിയ്കയാനണ
ന്്്ംകോണിയവയ്ക്്മാക്്്
കയായിര്ന്്്.
ഭ്രിരക്്ംകനതാക്്ളം്
കോണിയത്ടരണനമന്്്വാ
േിച്്കപ്്ൾചിലകനതാക്്ൾ
രാഹ്ൽരാന്്ിവീണ്്്ംഅ
ധയ്ക്്നാവണനമന്്്ംനിർകേ
ശിച്്്.രാജസ്്ാൻമ്ഖയ്മഗത്്്ി
അകോക്നരഹ്കോട്്്,ഛത്്ി
സര്ഡ്മ്ഖയ്മഗത്്്ിഭ്കരഷ്ബ
കേൽഎന്്ിവരാണ്ഇവരിൽ
ഗര്ധാനികൾ.കോണിയരാ
ന്്ിനൽകിയമറ്രടിക്്ത്്്

വായിച്്നക.സി.കവണ്കോ
രാൽകത്്ിന്രിന്്ില്ള്്വ
നരവിമർശിച്്്.ഗ്ലാംനബി
നയക്ടാനതകനത്്ഴ്തിയവ
രിൽഉൾനപ്്ട്്ആനന്്്ശർമ,
മ്ക്ൾവാസന്ിക,്ജിതിൻഗര്
സാേഎന്്ിവരം്കോരത്്ി
ൽരനക്്ട്ത്്്.
കത്്്വിവരംപ്റത്്്വന്്
ഞായറാഴച്ഉച്്കഴിഞ്്്മ്ത
ൽകോണിയയക്്്്ംരാഹ്ലി
നം്രിന്്്ണഅറിയിച്്്നോ
ണ്്്ള്്സകന്്ശങ്്ള്നടഗര്വാ
ഹമാണ്ണ്്ായത.്അധയ്ക്്
സ്്ാനംഏനറ്്ട്ക്്ാൻരാഹ്
ൽസമ്്തിക്്്ന്്ത്വനര
കോണിയത്ടരണനമന്്്ഏ
താണ്്്എല്്ാകോൺഗര്സ്എം
രിമാരം്മറ്്്കനതാക്്ളം്ആ
വശയ്നപ്്ട്്്.കോൺഗര്സ്മ്ഖയ്
മഗത്്്ിമാരം്രിസിസികളം്
കോണിയയക്്്്കവണ്്ിരംര
ത്്്വര്കമാഗത്മല്്കനത്്ഴ്
തിയവനരവിമർശിക്്്കയം്
നചയത്.്നനഹറ്-്രാന്്ിക്
ടം്ബത്്ിന്രിന്്്ണഅറി
യിച്്്കത്്്കളം്നമയില്ക
ളംഗര്വഹിച്്്.
"കമലീഡർരാഹ്ൽരാ

ന്്ി'ഹാഷ്ടാഗ്മായാണ്യ്
ത്്്കോൺഗര്സ്ഐകയ്ോർ
ഢയ്ംഗര്ഖയ്ാരിച്്ത.്രാഹ്ൽ
അധയ്ക്്സ്്ാനത്്്തിരിച്്്
വരാനാണ്ബഹ്ഭ്രിരക്്ം
കോൺഗര്സ്ഗര്വർത്്കരം്
ആഗര്ഹിക്്്ന്്നതന്്്സച്്ിൻ
കരലറ്്്ടവ്ീറ്്്നചയത്.്രാഹ്
ലിന്്്കനത്തവ്ത്്ിൽകോ
ൺഗര്സ്ഗര്വർത്്കരം്കന
താക്്ളം്ഒന്്ിച്്്നിൽകക്്
ണ്്സമയമാണിനതന്്്സച്്ി
ൻച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.



വിയോഗം

എലൃൃസി
വടക്്ാത്ഞ്രി: അക്്ര
പതരേനായ ത്ൊന്്സി
സിത്ന്്  ഭാര്യഎല് ്സി
(73)അന് ് രി ച് ്് .  സം
സ്ക് ്ാ രം നടത് ്ി .  മ
ക് ് ള് ്:  ലി സി,  ആലീ
സ് ,  തോമസ് , ബാസ് ്് ്് യ 
ന് ്.  മര് മക് ് ള് ്: ആന് ്് 
ണി,  അഗസ് ്് ്ി ന് ്,  ഇ
ന് ്് , രഹ് ് . 

ടി.ജയരാജൃ
പാറശാല: പരശ്വ
യക്്്ല്്ക്ഴതക്്ാട്്്തകാ
ണംവടത്ക്കരവീട്്ില്്
കമതലത്്ിക്്ാവ് ശി
ങ്്ാരിതമളം രാജത്ന്്സ
തഹാേരന്് ടി. ജയരാജ്
(52ശിങ്്ാരിതമളംകലാ
കാരന്്)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:കലല.മകള്്:ആഷി
ക്,അഹര്്ഷ.

ലളിതഭായിഅമൃൃ
തവള്്റട: ആനാവ്ര്്
പ്ലിയ്ര്് തകാണത്്്
വീട്്ില്് ലളിേഭായിഅ
മ്് (80)അന്്രിച് ്് . ഭ
ര് ്ത്്ാവ്: പതരേനായ
ഭാസ്കരന് ് നായര് ്. മ
ക്്ള് ്: ശശികല, ഉേയ
െത്ന് ്ന് ്. മര്മക്്ള് ്:പ
തരേനായ െത്ന് ്ച്ഢ
ന്്,അന്.

വി.രശൃീധരനൃൃനായരൃൃ
തവള്്റട:നാറാണിഅ
ജിസേനത്്ില്്വി. ത്ശീ
ധരന്്നായര്്(72)അന്്
രിച്്്. മക്്ള്്: അജിക്
മാര്്,അനില്്ക്മാര്്. മ
ര്മക്്ള്്:അശ്വനി, മാ
യാലഷ്്്മി.

ശിവരാമനൃൃ
ൊലക്്്ടി: തമല്ര്് ക്
ന്്പ്്ിള്്ി േണ്്ംപറപ്്ി
ല്്ശിവരാമന്് (71)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
നടത്്ി.ഭാര്യ:വാസന്്ി.
മക്്ള്്:ജീതമാള്്,ജിതന
ഷ്,ജിഷ.മര്മക്്ള്്:അ
നില്്,സജയന്്.

ഐസകൃ്ൃബാബൃ
കത്ക്ടി:എനവിതോ
ഡ് പ്ത്ക്്്ടിത്്ാഴം
ത്ഡീം തനസ്്്്ില മ്ന
കസനികനായഐസ
ക്്്ബാബ്(53)അന്്രി
ച്്്. സംസ്കാരം തവസ്്്്
ഹിലതഹരമനഗ്ണ്്രട്്്
സിഎസ്ഐസഭ തസ
മിത്ത്രിയില നടത്്ി.
ഭാര്യ:ത്പസന്്ബാബ്.മ
ക്്ള: തോണിയ ബാ
ബ്, തോെിയബാബ്.
സതോേരന: തഹനറി
തോസഫ്.

പി.പി.അഹമൃൃദൃ
കല്ര്്:തപാത്മരാമത്്്
വക്പ്്്മ്ന്്അസിസ്്്്ന്്്്
എക്സിക്ട്്ീവ്എന്്ജി
നീയര്്കല്ര്്-കടവത്ന്്
തറാഡില്്,5അവന്യ്വി
ല്്പി.പി.അഹമ്്ദ്(83)
അന്്രിച്്്. തപര്പ്്ാ
വ്ര്് തവത്ങ്ാല മ്ത്ണ്
ത്്് ക്ട്ംബാംഗമാണ്.
ഖബറടക്്ംനടത്്ി.ഭാ
ര്യ:പതരേയായപാത്്്
(റിട്്.ബിഎസ്എന്്എ
ല്്ഉത്േയാഗസ്്).മക്്ള്്:
ഹബീബ്ള്്ാഖാന്്,സ്
കബേ, ഷബിന അഹ
മ്്ദ്, തഡാ: ഷംല ഇ
ക്ബാല്്(ഐഎഎസ്).
മര്മക്്ള്്:  ബഷീര്്
കഹത്തോസ്,സന്ബര്്,
തഡാ: ഇഖ്ബാല്്, ര്െി
േ.

െരദൃൃൃനൃൃ
തെറ്വറ്്:േട്്ാരിപറപ്്്
ോമസിക്്്ംക്ന്്ത്െ
ത്ന്്ന്് (83) അന്്രിച്്്.
ഭാര്യ:ൊലില്്യതശാേ.
മക്്ള്്: ത്പതമാദ്,ത്പമീള,
ത്പഷീദ്.മര്മക്്ള്്:രാമ
ന്്ക്ട്്ി,രമാഭായ്.

ചനടൃളിപൃരൃലഷാതൃൃമനൃൃ
പന്്ീരാങ്്ാവ്: തപാത്
കാര്യ ത്പവര്്ത്്കന്ം
ഓള്് ഇന്്്യ എല്്ഐ
സിഏജന്്്്സ്തെഡതറ
ഷന്് തകാഴിത്ക്ാട് ജി
ല്്ാ രഷ്്ാധികാരിയ്മാ
യ തനട്ളി പ്ര്തഷാ
ത്്മന്്(75)അന്്രിച്്്.
സാമ്ഹിക സാംസ്കാ
രിക രംഗങ്്ളില്്സജീ
വമായിര്ന്്്. ത്ശീനാരാ
യണ എജ്യ്ത്ക്ഷന്്
തസാകസറ്്ി പാത്ടണ്്
തമപ്്ര്്,
പന്്ീരാങ്്ാവ് വിഷ്ണ്
ത്ഷ്ത്േസംരഷ്്ണസ
മിേി ത്പസിഡന്്്്,പന്്ീ
രാങ്്ാവ്ഗതണശസാധ
നാതകത്ന്്ംവിനായകെ
ത്ര്്ഥിആതഘാഷകമ്്ി
റ്്ിരഷ്്ാധികാരി,പന്്ീ
രാങ്്ാവ്തവസ്്്്്അയ്്പ്്ഭ
ജനമഠംരഷ്്ാധികാരി,
തമപ്്റപ്്ത്്് േിര്വന
ത്്ില്് ക്ട്ംബ ത്ഷ്
ത്േം ത്പസിഡന്്്് എന്്ീ
നിലകളില്് ത്പവര്്ത്്ി
ച്്് വരികയായിര്ന്്്.
1987 മ്േല്് തെയര്്മാ
ന്്സ് ക്്ബ്്് തമപ്്റ്ം
കലഫ്തമപ്്റ്മായഎ
ല്്ഐസിഏജന്്്ായിര്
ന്്്. നിരവധി േവണ
എല്്ഐസിയില്് തകാ
ടിപേിസ്്ാനംവഹിച്്ി
ട്്്ണ്്്.
ത്ശീകണ്തഠശ്വരത്ഷ്ത്േ
കമ്്ിറ്്ിയില്്രണ്്്േവ
ണതജായന്്്്തസത്കട്്റി,
പന്്ീരാങ്്ാവ്സര്്വീസ്
സഹകരണബാങ്്്മ്ന്്
കവസ് ത്പസിഡന്്്്, മാ
വ്ര്്ഗ്വാളിതയാര്്റതയാ
ണ്് സില്് േീര്്ഘകാലം
അസംസ്ക്േ വസ്ത്
ക്്ള്് വിേരണം തെ
യ്േിര്ന്് എന്്.പ്ര്
തഷാത്്മന്്ആനഡ്ക
പ്്നി മാതനജിങ് പാ
ര്്ട്ണര്് എന്്ീ സ്്ാന
ങ്്ള്് വഹിച്്ിട്്്ണ്്്. ഭാ
രയ്:മീനാക്മാരി.മക്്ള്്:
നിഷ,ത്പജീഷ്(അതമരി
ക്)്,തപ്വിേ(ഓസത്ത്ടലി
യ).മര്മക്്ള്്:കശതല
ഷ്(പ്േിയറ),അര്ണ
(കമസ്ര്്), സ്ജിത് (
ഓസ്ത്തടലിയ).സതഹാേ
രങ്്ള്്:ത്പഭാകരന്്(തക
ടിസി തെക്ന്). സം
സ്കാരംനടത്്ി.

അലി
എടവണ്്: ഒോയി പടി
ഞ്്ാതറൊത്്ല്്്ര്്കി
ല്ംങ്്ാംക്ളത്ത് പ്
ത്്ന്്വീട്്ില്്അലി(85)
അന്്രിച്്്. ഭാര്യ: പാ
ത്്്മ്്(ൊത്്ല്്്ര്്).
മക്്ള്്:കേീജ,ഷ്ക്്്ര്്,
സ്നീര്്ബാബ് (പിഡ
ല്്ിയ്ഡി ജീവനക്്ാര
ന്്േലതശ്്രി),ൌസിയ.
മര്മക്്ള്്: സനീനത്്്
(തവത്ള്രി), നൗഷിേ
(പാണ്്ിക്്ാട്), ഷൗക്്
ത്്് (കകപ്്ിനി), പതര
േനായസി.ടി ബിരാന്്
ക്ട്്ി. ഖബറടക്്ം നട
ത്്ി.
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എ.വി.ലവലായൃധനൃൃ
അങ്്മാലി: ആേ്യകാല
കമ്്്യ്ണിസ്്്്് ത്പവര്്ത്്
കന്് തപരിങ്്ാംപറപ്്്
അപ്്ാടന്്പതരേനായ
തവളിച്്പ്്ാടത്ന്് മകന്്
എ.വി. തവലായ്ധന്്
(75) അന്്രിച്്്. സം
സ്കാരംഇന്്്രാവിതല
10-ന് കാലടി തപാത്
ശമ്ശാനത്്ില്്.ഭാര്യ:ക
ളമത്ശ്രി തേത്ക്ഴീ സ്
മ.സതഹാേരങ്്ള്്:സര
സവ്േി,നളിനി,സ്ഭതേ്.

ഇരബൃാഹിം
എടപ്്ാള്്:തെറ്കഥാക്
ത്്്ം നാടകരെയിോ
വ്മായഅപ്്ലത്്്എ.
പി. ഇത്ബാഹിം(68)അ
ന്്രിച്്്. ക്പ്്ിടിയിതല
വസേിയില്് തവച്്ാണ്
അന്്യ്ം.അസ്ഖബാധി
േനായിര്ന്്്. ഖബറട
ക്്ംഇന്്്കവകീട്്് ക്
പ്്ിടിജ്മാമസ്ജിദ്ഖബ
ര്്സ്്ാനിയില്്.ഭാര്യ:റം
ല.മക്്ള്്:തജബീര്്,ജാ
ബി.മര്മകള്്:സീനത്്്.

ജമീല
പ്ന്്യ്ര്്ക്്്ളം: എഴ്
ത്്്കാരന്് ഹനീെ
തകാച്്ന്രിത്ന്്ഭാര്യജ
മീല (54) അന്്രിച്്്.
തകാച്്ന്ര്് മങ്്്ളങ്്ര
ക്ട്ംബാംഗമാണ്.കബ
റടക്്ംനടത്്ി.മക്്ള്്:
മന്്സ്ര്്(ദ്ബായ്),ന്
ര്്ജഹാന്്, മാജിേ. മര്മ
ക്്ള്്:റിയാസ്,റിജാസ്
(ഇര്വര്ംദ്ബായ്),സ
ല്്മ.

കൗസലയൃ
തനട്്്ര്്:വിേ്യാഭ്യാസവ
ക്പ്്ില്്റിട്്തയര്്ഡ്സ്
ത്പണ്്്പതരേനായനിക
ര്്ത്്ില്്തേവന്്മാസ്്്്ര്്
ഭാര്യ കൗസല്യ (86)
കനമനപറപ്്ില്് മക
ള്തട വസേിയില്് അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
ഇന്്്രാവിതല11ന്തന
ട്്്ര്്ശാന്്ിവനത്്ില്്.
മക്്ള്്:തഗാപി(റിട്.്തസ
ന്്ത്ടല്്െിഷറീസ്),തസാ
മസ്ന്്രന്്(റിട്്.തപാര്്ട്്്
ത്ടസ്്്്്),അജിേക്മാരി.മ
ര്മക്്ള്്:ത്പീേി,വല്്സ
ല, ശിവോസന്് (റിട്്:
ത്സ്്്റ്്് ബാങ്്് ഓഫ് ഇ
ന്്്യ).

അൈവൃ.സണൃൃിചെറിയാനൃൃ
േലതശരി : േലതശരി
ബാറിതല അഭിഭാഷക
ന്്അഡ്വ.സണ്്ി തെറി
യാന്് (65) നങ്്ാരത്്്
പീടികയിതല നാഗതനാ
ളില്്അന്്രിച്്.്മംഗലാ
പ്രം ബല്്ത്്ങ്്ാടി
സ്വതേശിയാണ്.േലതശ
രിബാറിതലഅഭിഭാഷ
കഅഡവ്.തമരിമാേയ്്വാ
ണ്ഭാര്യ.നവീന്്തെറി
യാന്്,നവ്യത്ടീസതെറി
യാന്് മക്്ളാണ്. സ
തഹാേരങ്്ള്്: തജായ്,
തബബി,പതരേരായലീ
നാമ്്,തബന്്ിതെറിയാ
ന്്.

ആയിഷബി
തകാഴിത്ക്ാട്: പതരേ
നായ വാടിയില്് മാമ്
ത്ക്ായയ്തടഭാര്യതകാ
ട്്പ്്റപ്്് ആയിഷബി
(75)പന്്ിയങ്്രആയി
ഷാസില്്അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്: കമറ്ദ്്ീന്്, റംല
ത്്്.മര്മക്്ള്്:ജ്കന
ദ്,അബ്ബക്്ര്്.

ലമരിചക.എ
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം: പ്വ
ക്്്ളം കക്്്ഴിയില്്
(തപര്പ്്ടവത്്്പ്ത്്
ന്്പ്രയില്്) തമരി തക.
എ (86- റിത്ട്ര്്ഡ് തഹ
ല്്ത്്്ഇന്്സ്തപക്റ്്ര്്)
അന്്രിച്്്.സംസ്കാരം
നടത്്ി.മക്്ള:ത്തപെ.
തശാഭതപ്സാദ്ബാംഗ്്്ര്്,
ബീന(മ്ന്്
റിസപ്ഷനിസ്്്്് തേവമാ
േആശ്പത്േിക്ത്്ാ
ട്്്ക്ളം).മര്മകന്്:പി.
തക.ത്പസാദ്.

ചസലൃൃവതൃ്ൃലമരി
എരഞ്്ിപ്്ാലം: തപാള്്
നഗറിതല പതരേനായ
ആന്്്ണി തസവ്യര്തട
ഭാര്യ തസന്്്് വിന്്സന്്്്
തകാളനിതഗള്്സ്കഹ
സ്ക്ള്് റിട്്.അധ്യാപി
ക തസല്്വത്്് തമരി
(88)അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:
തജസ്്്്ിന്്തമരി(റിട്്്ത്ഡാ
ഫ്റ്്്സ്മാന്് പിഡല്്്യ്
ഡി),ജയതമരി(തജഡിടി
ഇസ്ലാംആര്്ട്സ്തകാ
തളജ്), തജായ്സ് തമരി
(റിട്്.അധ്യാപികജിയ്
പിഎസ് ക്ണ്്്ങ്്ല്്),
തജസിന്്ാ തമരി (ത്ഡാ
ഫ്സ്മാന്് ഇറിതഗഷന്്
ഡിപ്്ാര്്ട്്്തമന്്്്),തജാണ്്
ത്ക്സ് (ബിസിനസ്). മ
ര്മക്്ള്്: തക.തജ. ത്ൊ
ന്്സിസ്, തസല്്വരാജ്,
ഗില്്ബര്്ട്്്, തറജി, സി
ന്്്.

ഭാസക്ൃൃരനൃൃ
മണല്ര്്:ഹയര്്തസക്്
ന്്്റി സ്ക്്്ളിന് സമീ
പം തമതനാത്്്പറപ്്ി
ല്്ഭാസ്ക്്രന്്(95)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
നടത്്ി. ഭാര്യ: പതരേ
യായസ്ഭത്േ.മക്്ള്്:േി
ലീപ്,സ്മിേ,സീന.മര്
മക്്ള്്: ഉഷ, സേീഷ്
ബാബ്,തസാമന്്.

സിസിലി
മണല്ര്്: മാളിതയക്്ല്്
റപ്്ായിമകള്്സിസിലി
(84) അന്്രിച്്്. സം
സ്കാരംനടത്്ി.

ചെറിയമൃഹമൃൃദൃഹാജി
മത്ഞ്രി:പ്ല്്ത്ഞ്രിെീ
നിക്്ാമണ്്ില്് മഞ്്പ്്്
ള്്ി തെറിയ മ്ഹമ്്ദ്
ഹാജി (75)അന്്രിച്്്.
ഭാര്യ: കസനബ. മക്്
ള്്:അബ്്്ല്്ഹക്്ിം,അ
ബ്്്റഹീം, ഉമര്്, അബ്്്
ല്്കരീം,ബഷീര്്,സെി
യ,സ്കബേ, ഹഫ്സ
ത്.മര്മക്്ള്്:കസേല
വിതനല്്ിക്ത്്്,ഷറഫ്
ദ്്ീന്്പ്ല്്തഞ്്രി,അബ്്ാ
സ്പട്്ര്്ക്ളം,അസ്മാ
ബി, കമമ്ന, കസന
ബ, സജ്ന, സതഹാേര
ങ്്ള്്:അബ്്്ല്്മജീദ്മ്
സ്്ിയാര്്, അബ്്്സലാം
ഹാജി.

ആലി
മത്ഞ്രി:മത്ഞ്രിയിതല
പഴയകാല ച്മട്്് തോ
ഴിലാളികിഴത്ക്േലപി
ലാത്ത്ാട്്ത്്ില്്ആലി
എന്് ആനക്്യം ആ
ലി (85)അന്്രിച്്്. ഭാ
ര്യ:മറിയ്മ്്,മക്്ള്്:ജം
ഷീര്് ബാബ്, ജാസര്്,
ആയിഷനിഷ,േസ്്ീമ.മ
ര്മക്്ള്്: കെസല്് മ
ണ്്ാര്്ക്്ാട്, സാബിത്്്
കമസ്ര്്.

ചവലറാനികൃൃ
അങ്്മാലി:മഞ്്ത്പപാ
ലാട്്ിതേവസിയ്തടഭാര്യ
തവതറാനിക്്(81)അന്്
രിച്്്. സംസ്കാരം നട
ത്്ി. മക്്ള്്: എല്്സി,
ലിസി,തജസി,ജിജി,പ
തരേനായബാബ്.മര്മ
ക്്ള്്:പി.ടി.തപാള്്(ത്പ
സിഡന്്്്, അങ്്മാലി
ത്ല്ാക്്് പഞ്്ായത്്്),
ബീന,ടി.എം.ഔതസഫ്,
എം.പി തഡവിഡ്, തജാ
സ്വി.ആര്്.

മതൃൃായി
മ്ളന്്്ര്ത്്ി: കപന്
ങ്്ല്്പാറക്മ്ള്്ില്് മ
ത്്ായി(72)അന്്രിച്്്.
സംസ്കാരംഇന്്്രണ്്ി
ന് മ്ളന്്്ര്ത്്ി മാ
ര്്തത്്ാമന്്പള്്ിതസമി
ത്ത്രിയില്്. ഭാര്യ: മ്ള
ന്്്ര്ത്്ി പാര്്ണാല്്
ക്ട്ംബാംഗംമറിയാമ്്.
മക്്ള്് : വിന്്സി, വി
തനാദ്(ഓസ്ത്തടലിയ).മ
ര്മക്്ള്്:സാബ്വര്്ഗീ
സ്, മനീഷ അന്് (ഓ
സ്ത്തടലിയ).

എലൃൃസി
നടത്്റ:എരവിമംഗലം
ൊച്്ാജിതലയിനില്്പ
തരേനായമഞ്്ളിതേവ
സിഭാര്യഎല്്സി (72)
അന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാ
രംഇന്്്രാവിതല10.30
ന്എരവിമംഗലംതസന്്്്
തമരിസ് പള്്ി തസമി
ത്ത്രിയില്്.മക്്ള:ത്പി
ന്്സ്, തജാബി. മര്മക്്
ള്്:ലിജി,ഗ്്ീമി.

ലതാമസ്ലസവയൃരൃൃ
ക്പ്്ളങ്്ി: തോട്്്ംങ്്ര
തോമസ് തസവ്യര്് (79)
അന്്രിച്്്. സംസ്കാര
നടത്്ി. മക്്ള്്: ബീന,
ബാബ്, തബന്്ി. മര്മ
ക്്ള്്: തജാസഫ്, തമ
ഴ്സി,ഷീന.

കമലാഭായി
തവള്്റട:അര്വിതയാട്
കീഴര്വിതയാട് പതരേ
നായ െത്ന്്തശഘരന്്
നായര്തട ഭാര്യകമലാ
ഭായി(91)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള:ത്തപമ,ഗിരിജ.മര്
മക്്ള്്: െത്ന്്തശഖരന്്
നായര്്,പത്്തലെനന്്.

തങൃൃമണി
നാട്്ിക: ബാവ്മാസ്്് ്ര്്
തറാഡില്്േട്്്പറപ്്ില്്
പതരേനായ ശിവരാമ
ത്ന്്ഭാര്യേങ്്മണി(91)
അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:തഹ
മമാലിനി,ശശികല,രജ
നി,സ്തരഷ്ക്മാര്്(ക്
കവറ്്്),ശശീത്ന്്ന്് (ക്
കവറ്്്),ബിന്്്,സിന്്്,
പതരേനായ വിനയക്
മാര്്.മര്മക്്ള്്:അതശാ
കന്്,സ്തരഷ,്രാജന്്,മ
ഞ്ജ്ളനിശാന്്ിനി,േീ
പ,ത്ജയാേിത്പകാശ്,സ്
നില്്ക്മാര്്.സംസ്കാ
രംനടത്്ി.

ലസാമനൃൃ
മാങ്്ാംക്ഴി:ആല്ംമ്ട്്ി
ല്്തസാമന്്(70)അന്്
രിച്്്.ഭാര്യ:ലീല.മക്്ള്്:
സന്്്യ(ദ്ബായ്),പ്ല
രി. മര്മക്്ള്്: എം.എ
സ്. അഭിലാഷ് (ദ്ബാ
യ്),എം.എസ്.അനില്്
(എഎസ്ഐ, തവണ്്മ
ണി തൊലീസ് ത്സ്്്ഷ
ന്്).

മറിയംകൃടൃൃി
ത്ശീമ്ലനഗരം:ക്ളിക്്
ര തപര്മായന്് പതരേ
നായൊത്ക്ായ്തടമക
ള്്മറിയംക്ട്്ി(88)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
ഇന്്്രാവിതല11.30ന് 
രാജഗിരി പള്്ി തസമി
ത്ത്രിയില്്. അവിവാ
ഹിേയാണ്. സതഹാേര
ങ്്ള്്:തേവസിക്്്ട്്ി,അ
ന്്ംക്ട്്ി, പതരേരായ
ഔതസപ്്്,തോമസ്.

സരസവൃതിഅമൃൃ
നടത്്റ: തനച്്ിത്ക്ാട്
രാമന്് നാ യര് തട  ഭാ 
ര് യ  രാ യി ത് ്്  സര സ് വ 
േി അമ് ്  ( 75 )  അന് ് 
രി ച് ്് . സം സ്കാ രം ഇ
ന് ്് ഉ ച് ് ക് ്് 12 ന് പാറ
തമ ക് ്ാ വ്  ശാ ന് ്ി ഘട് ്ി 
ല് ്.

ബി.ബാബൃരാജനൃൃ
കര്മം:പ്ത്ത്ശ്രിവീട്്ി
ല്് ബി. ബാബ്രാജന്്
(റിട്്തയര്്ഡ് കലക്ത്തടറ്്്
ജീവനക്്ാരന്് -61)അ
ന്്രിച്്്.ഭാര്യ:ോര.മക്്
ള്്:കിരണ്്,വര്ണ്്.

എലൃൃസി
പടവരാട്: ഇളംത്ര്
ത്്ി ത്ഗീന്് നഗര്് ഒല്്്
ക്്ാരന്് പതരേനായ
ഈനാശ്വിത്ന്് ഭാര്യ
എല്്സി (74) അന്്രി
ച്്്. സംസ്കാരം ഇന്്്
രാവിതല9.30ന്കരിപ്്
ക്്്ന്്്തസമിത്ത്രിയി
ല്്.മക്്ള:ബിന്്്,പതര
േയായ ബീന, മര്മക
ന്്:ബാബ്.

അഭിതൃ്ൃലമാഹനൃൃ
തേഞ്്ിപ്്ലം:തെളാരി-
ച്ത്ള്ാട്്്പറപ്്്സ്വതേ
ശി തേത്ക്ടത്്് അഭി
ത്്്തമാഹന്് (26)അന്്
രിച്്്.പിോവ്:തമാഹന്്ോ
സ് (തേഞ്്ിപ്്ലം തകാ
ണ്്തഗ്സ് ഒനപോം വാ
ര്്ഡ്തപ്സിഡന്്്)്,മാോവ്:
തബബി പ്ണാടത്്ില്്.
ഭാരയ്: ആരയ്. സതഹാേര
ങ്്ള്്:അഭിജിത്്്തമാഹ
ന്്,അഷ്്യ്തമാഹന്്,അ
ജയ്തമാഹന്്.സംസക്്്ാ
രംഇന്്്രാവിതലഎട്്ിന്
വീട്്്വളപ്്ില്്.

മറിയംകൃൃൃടൃൃി
അങ്്മാലി : കറ്ക്റ്്ി
പാത്്ിക്്്ളങ്്ര പതര
േനായപാപ്്്വിത്ന്്ഭാ
ര്യമറിയംക്്്ട്്ി(94)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്കാരം
നടത്്ി.കറ്ക്റ്്ിെിറ്്ി
നപ്്ിള്്ി ക്ട്ംബാംഗ
മാണ്.മക്്ള്്:തമരി,അ
ല്്തൊന്്സ, അന്്ം
ക്്്ട് ്ി, സിസ്്് ്ര് ് ത്തഗ
യ്സി (എഫ്എല്്എ
സ്ജി),സ്്് ്ീെന്്,തജാസ്,
പതരേനായതബബി.മ
ര്മക്്ള്്: പാലിത്ശ്രി
തേക്്യില്്മാടവനവ
ര് ്ഗീസ്, കറ്ക്റ് ്ി ഈ
ശാംതേങ്്ില്്രാജ്,തമ
രി,അല്്തൊന്്സ,തജ
ന്്ി, വട് ്പ് ്റപ്്് ഭരണി
ക്ളങ്്ര പതരേനായ
ൊത്ക്ാ.

േലതശരി: വിതേശ
ത്്് നിത്ന്ത്്ി
തൊവിഡ് തപാസറ്്ീ
വായേിതനത്ടര്്ന്്്
െികിത്്യിലായയ്
വാവ്മരണത്പ്ട്്്.ഖ
ബറടക്്്ന്് കാര്യ
ത്്ില്്േര്്ക്്ംഉണ്്ാ
തയങ്്ില്ം മ്േിര്്ന്്
വരിടതപ്്ട്്്തപ്ശന്ംപ
രിഹരിച്്.്ഇേിന്തശ
ഷംപാന്ര്്ജ്മഅ
ത്്് പളളി ഖബ
ര്്സ്്ാനില്്ഖബറടക്്ാന്്േീര്മാ
നമായി.ക്തറ്്രിയിതലകല്്ില്്ഷ
ഹീറാ(45)ണ് മരണതപ്്ട്്ത.്കഴി
ഞ്് േിവസംവിതേശത്്് നിത്ന്
ത്്ിയഷഹീറിതനക്വാറന്്്യിനില്്
കഴിയതവതനഞ്്്തവേനതയത്ട
ര്്ന്്്പരിയാരം തമഡിക്്ല്് തകാ
തളജില്്തപ്തവശിപ്്ിക്്്കയായിര്
ന്്.്പരിതശാധനയില്്തകാവിഡ്
സ്്ിരീകരിക്്്കയ്ംതെയത്.്ത്
ടര്്ന്്് മരണവ്ം സംഭവിച്്്. കി
ഡന്ി,ഷ്ഗര്്സംബന്്മായഅ

സ്ഖവ്മ്ണ്്ായിര്
ന്്.്
മരണവിവരംസ്്ിരീ
കരിച്്തോതട പാന്
ര്്ജ്മഅത്്്പള്്ി
ഖബര്്സ്്ാനില്് ഖ
ബറടക്്ാന്് േീര്മാ
നിത്ച്ങ്്ില്ംഒര്വി
ഭാഗംഎേിര്്പ്്്മായി
രംഗത്്് വന്്.് ക്ഴി
തയട്ക്്ാന്് എസക്
തവറ്്ര്്കടന്്്തപാകാ
ന്് വഴിയിത്ല്ന്്് പറ

ഞ്്ാണ്ആേയ്ംനിതഷധിച്്ത.്ആവ
ശയ്മായക്ഴിതയട്ക്്ാന്്സന്്ദ്്മാ
യിെിലസംഘടനകള്്രംഗത്്്വന്്
തോതടഅോ വശയ്മിത്ല്ന്്്ം എ
സക്തവറ്്ര്്കടത്്ിവിടാതമന്്്ംഇ
ക്്്ട്്ര്്അറിയിച്്.്ഇതോതടഹിറ്്ാച്്ി
ഉപതയാഗിച്്്ക്ഴിതയട്തത്്ങ്്ില്ം
ഖബറടക്്്ന്്വളണ്്ിയര്്മാര്തടകാ
രയ്ത്്ില്ംേര്്ക്്മായി.പിന്്ീട്ംഇ
ത്ംപരിഹരിച്്്ഖബറടക്്ത്്ിന്ള്്
ഒര്ക്്ങ്്ള്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ി.
സ്കഹനയാണ്ഷഹീറിതന്്്ഭാരയ്.

ദ്ബായ്:യ്വാവ്കാറിടിച്്്മ
രിച്്സംഭവത്്ില്്യ്എഇയി
തലക്തഡവര്്ക്്്കനത്്പിഴ
വിധിച്്് തകാടേി. റാസല്്
കഖമയിലാണ് സംഭവം.
ക്തഡവറ്തടവീഴ്െയാണ്അ
പകടകാരണതമന്്് വിലയിര്
ത്്ിയഅപ്്ീല്്തകാടേിരക്്
പ്്ണമായിരണ്്്ലഷ്്ംേിര്്ഹം
പിഴയ്ംമരിച്്യാള്തടആത്ശി
േര്്ക്്് 5000 േിര്്ഹവ്ം ന
ല്്കാന്്ഉത്്രവിട്്്.കീഴ്തകാ

ടേിയ്തടഉത്്രവ്ശരിതവച്്്
തകാണ്്ാണ്റാസ്അല്്കഖ
മ കാതസഷന്് തകാടേിയ്തട
വിധി.ഒര്വര്്ഷംമ്പ്്ാണ്ഇ
ത്പ്ാഴത്ത് തകാടേിവിധിക്്്
ആസ്പേമായ അപകടം നട
ന്്ത്.എമിതററ്്്സ്കഹതവമ്
റിച്്്കടന്്യ്വാവാണ്ത്പേി
ഓടിച്്ിര്ന്്വാഹനമിടിച്്് മ
രിച്്ത്.അമിേമായതവഗത്്ി
തലത്്ിയവാഹനമിടിച്്യ്വാ
വ്േല്്ഷ്്ണംമരിച്്്.അപക

ടത്ത്ത്ടര്്ന്്് നിയത്ന്്ണം
വിട്്്മറിഞ്് കാര്് േകര്ക
യ്ംതെയ്ത്.
സംഭവവ്മായിബന്്തപ്്ട്്്വാ
ഹനതമാടിച്്ിര്ന്്യ്എഇസ്വ
തേശി ക്റ്്ക്്ാരനാതണന്്്
തപാലീസ്കതണ്്ത്്ിയിര്ന്്.്
ഇയാതള റാസ് അല്് കഖമ
തകാടേി ശിഷ്്ിച്്്. ത്പേിക്്്
5,000േിര്്ഹംപിഴയ്ംതകാടേി
ൊര്്ജ്കള്്ത്ക്ാപ്്ം 200,000
േിര്്ഹത്്ിത്ന്് രക്്പ്്ണംന

ല്്കാന്ം ഉത്്രവിട്്്.ക്തഡ
വര്്ത്ടാെിക്നിയത്ന്്ണങ്്ള്്
പാലിക്്്ന്്േില്്പരാജയത്പ്
ട്്ോയിതകാടേിവിലയിര്ത്്ി
യിര്ന്്്.
എന്്ാല്് വിൊരണതകാടേി
യ്തട വിധിത്ക്േിതര ത്പേി
റാസ്അല്്കഖമകാതസഷ
ന്് തകാടേിതയസമീപിക്്്ക
യായിര്ന്്്. േിവസങ്്ള്് നീ
ണ്് വാേത്്ിതനാട്വിലാണ്
കീഴ്തകാടേിവിധിശരിവച്്ത്.

വടക്്ാത്ഞ്രി:തകാല്്ംപടിയില്്പിക്്പ്വാ
ന്്(മത്്്യവണ്്ി)സ്ക്ട്്ിയില്്ഇടിച്്്വിേ്യാര
ഥിമരിച്്്.തകാത്ട്ാല്്സ്വതേശിത്പതമാേിത്ന്്
മകന്്അഭിനവ്(12)ആണ്മരിച്്ത്.രാത്േി
715ഓതടതകാല്്ംപടിയില്്തവച്്ാണ്അപ
കടംനടന്്ത്.പാരിക്്്ന്്ത്്്ള്്അമ്്വീ
ട്്ില്്നിന്്്ംബന്്്വിതനാതടാപ്്ംസ്ക്ട്്ി
യില്്കടയിതലക്്്തപാക്ത്പ്ാഴാണ്അപ
കടം.േലയ്ക്്്ഗ്ര്േരമായിപര്ത്ക്റ്്അ
ഭിനവിതനക്ന്്ംക്ളത്്്ള്്സ്വകാര്യആ
ശ്പത്േിയില്്എത്്ിത്ച്ങ്്ില്ംജീവന്്രഷ്്ിക്്ാനായില്്.തവള്്റക്്ാ
ട്യ്പിസ്ക്ളിതലഏഴാംക്്ാസ്വിേ്യാരഥിയാണ്.സംസ്ക്്ാരംനട
ത്്ി.അമ്്:ഷീബ.സതഹാേരന്്:ആേിതേവ്.

കൊവിഡ്രോഗിമേണകപ്്ട്്്

ഷഹീർ

പികൃൃപൃവാനൃൃസക്ൃടൃൃിയിലൃൃഇടിചൃ്ൃ
വിദയൃാരഥിമരിചൃൃൃ

അഭിനവ്

ആലപ്്്ഴ: തകാവി
ഡ്ബാധിച്്്ജില്്യി
ല്് മ്ന്്് തപര്് മരി
ച്്്.ആലപ്്്ഴപ്ന്്
ത്പ വടക്്് പ്ത്്
ന്്തവളിയില്് രാജ
ന്്(67),തെര്്ത്്ലന
ഗരസഭ8-ാംവാര്്ഡ്
േകിടിതവളി വിശ്വം
ഭരത്ന്് ഭാര്യ ലീല
(77),ആലപ്്്ഴനഗര
സഭ വാര്്ഡിതലസ
നാേനം സ്തരത്ന്്
പ്രംോറ്ല്്റഹ്മ
യില്്മ്ഹമ്്ദ്തഷരീ
െിത്ന്് ഭാര്യെമീന
(39)എന്്ിവരാണ്മ
രിച്്ത്.
ത്പതമഹത്ത് ത്ട
ര്്ന്്് ആലപ്്്ഴയി
തലസ്വകാര്യആശ്
പത്േിയിതലഐസി
യ്വില്്െികിത്്യി
ലിരിത്ക് തകാവിഡ്
പരിതശാധനയില്് തപാസിറ്്ായ
േിതനത്ടരന്്് ഗ്ര്േരാവസ്്
യില്്വണ്്ാനംതമഡിക്്ല്്തകാ
തളജ് ആശ്പത്േിയിതലഐസി
യ്വിതലക്്്മാറ്്ിയതെമീനാഞാ
യറാഴെ്രാതേ്ി12മണിതയാതടമര
ണമടയ്കയായിര്ന്്്.തെമീനാ
യ്തട അസ്ഖവിവരമറിഞ്്് ഗ
ള്്െില്്നിത്ന്ത്്ിയഭര്്ത്്ാവ്
കവ്ാറക്ണ്നില്്കഴിയ്കയാണ.്
തകാവിഡ്നിയത്ന്്ണങ്്ള്്ക്്്വി
തധയമായിആലപ്്്ഴമസേ്ാന്്പ
ള്്ിഖബര്്സ്്ാനില്്മയ്്ത്്്ഖബ
റടക്്ി. മക്്ള്്:ൊയീസ്,ഇത്ബാ
ഹീം.ആശ്പത്േിയില്് െികിത്്
യില്്കഴിയ്ന്്േിനിതടയാണ്പ്
ന്്ത്പസ്വതേശിരാജന്്ആലപ്്്ഴ
തമഡിക്്ല്് തകാതളജാശ്പത്േി

യില്്തവച്്്മരിച്്ത്.
പാെകതത്്ാഴിലാളി
യായഇത്ദ്ഹംരണ്്ാ
ഴ്െ മ്ന്്പ് വീട്്ില്്
ക്ഴഞ്്് വീണിര്
ന്്്.ത്ടര്്ന്്്തമഡി
ക്്ല്് തകാതളജ്ആ
ശ്പത്േിയിതലത്്ി
ച്്് തകാവിഡ് തടസ്്്്്
നടത്്ിതയങ്്ില്ംെ
ലം തനഗറ്്ീവായിര്
ന്്്.അഞ്്് േിവസ
ത്ത് െികിത്്ക്്്
തശഷംഇത്ദ്ഹത്ത്
ഡിസ്ൊര്്ജ് തെ
യ്ത്.പിന്്ീട്വീട്്ില്്
േിരിതകതയത്്ിയ
രാജന്ഹ്േയസംബ
ന്്മായഅസ്വസ്്
േ ഉണ്്ായേിതന
ത്്്ടര്്ന്്് വീണ്്്ം
തമഡിക്്ല്് തകാതള
ജ് ആശ്പത്േിയില്്
ത്പതവശപ്്ിച്്്.പിന്്ീ

ട്നടത്്ിയതകാവിഡ്പരിതശാധ
നയില്് െലം തപാസിറ്്ീവാക്ക
യായിര്ന്്്. േിങ്്ളാഴ്െ പ്ല
ര്്ത്ച്യാണ്ഇതദ്്ഹംമരിക്്്ന്്ത.്
മ്േതേഹംവീട്്്വളപ്്ില്്സംസ്ക
രിച്്്.ഭാര്യ:പ്ഷ്പ.മക്്ള്്:അഭി
ലാഷ്,രാതജഷ്.
തെര്്ത്്ലസ്വതേശിനിലീലതകാ
വിഡ്ബാധിച്്്വണ്്ാനംതമഡി
ക് ് ല് ് െികിത് ് യിലായിര്ന് ്് .
വാര്്ദ് ്ക്യസഹജമായഅസ്ഖ
ങ് ് ള്മ്ണ് ്ായിര്ന് ്് .  ഭര് ്ത് ്ാ
വിന്ം രണ് ്്  ബന്്് ക് ് ള് ്ക് ്്ം
തൊവിഡ്തപാസിറ് ്ിവായേിതന
ത്്് ടര് ്ന് ്് ക്വാറക്ന്്നിലാണ്.
േിങ് ് ളാഴ്െ രാവിതലതയാതടയാ
ണ് ലീല മരിച് ് ത് .  സംസ്കാരം
നടത്്ി.

കര്നാഗപ്്ള്്ി:
കബക്്ിടിച്്് കസ
ക്്ിള്്യാതേ്ികനായ
ഗ്ഹനാഥന്് മരിച്്്.
പന്്ന കളരി കനാ
കാലയത്്ില്് കവി
രാജനാണ്(67)മരി
ച്്ത്. േിങ്്ഴാഴ്െ രാ
വിതല11-ഓതടതേശീ
യപാേയില്്തകാറ്്
ന്്ക്ളങ്്ര ഐടി
ഐക്്് സമീപത്ത്
സര്്ക്്ാരിത്ന്് സ
ക്ല്തകാസ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്ില്്നി
ന്്്സാധനങ്്ള്്വാങ്്ിതറാഡ്മ്
റിച്്്കടക്്്ത്പ്ാള്്അമിേതവഗ
േയില്്വന്്കബക്്ിടിക്്്കയാ

യിര്ന്്്എന്്്തൊ
ലീസ്പറഞ്്്.ഇടി
യ്തടആഘാേത്്ി
ല്്തറാഡിതലക്്്തേ
റിച്്്വീണകവിരാജ
തനസമീപത്്്ളളവ
ര്് അട്ത്്്ളള സ്വ
കാര്യആശ്പത്േിയി
ല്് എത്്ിച്്് ത്പഥമ
ശ്ത്ര്ഷ നല്്കിയ
തശഷംജില്്ാആശ്
പത്േിയിതലത്്ിച്്ങ്്ി
ല്ംമരണമടയ്കയാ

യിര്ന്്.്ഭാര്യ:സേിയമ്.്മക്്ള്്:
കവിേ,കതലഷ.്മര്മകന:ജയതപ്
ഭ്.സംസ്കാരംഇന്്്ഉച്്യ്ക്്്ര
ണ്്ിന്വീട്്്വളപ്്ില്്.

ചകാവിഡൃബാധിചൃ്ൃ
ആലപൃൃൃഴയിലമൃനൃ്ൃമരണം

ലീല

ഫമീന

ഡബകൃൃിടിചൃ്ൃഡസകൃൃിളൃൃ
യാരതൃകൃൃാരനൃൃമരിചൃൃൃ

രാജൻ

യൃവാവൃകാറിടിചൃ്ൃമരിചൃൃസംഭവം:യൃഎഇയിചലഡരൃൈവരൃൃ
40ലകൃൃംരൃപലയാളംബൃൃഡമൃണിനലൃൃകാനൃൃലകാടതി

നബീസാബീവി
തകാല്്്ര്്വിള:പള്്ിമ്
ക്്്ഭാരത്നഗര്്63ഇജാ
സ് മന്്സിലില്് പതരേ
നായ ന്ഹ്കണ്്ിത്ന്്
ഭാര്യ നബീസാബീവി
(90)അന്്രിച്്്.കബറട
ക്്ം നടത്്ി. മക്്ള്്:
തഷരീഫ്,നിസാം,നാസ
ര്്,ജലാല്്,തറഷീേ,സ്
ല്്ബത്്്,നസീമ.

കാരൃൃലലാസ്
അരിനല്്്ര്്:ഡയാന മ
ന്്ിരത്്ില്്കാര്്തലാസ്
(വിജയന്്64) അന്്രി
ച്്്. സംസ്കാരം നട
ത്്ി.ഭാര്യ:ഉഷതമരി.മ
ക്്ള്്:ഡയാന,ഡയസ്.
മര്മക്്ള്്: തജായി, േീ
പ്േി.

െിനൃൃമൃൃ
പ്ത്്്ര്്:കകേത്ക്ാട്
വാഴവിള പ്ത്്ന്്വീട്്ി
ല്്തെറിയാത്ന്്ഭാര്യെി
ന്്മ്്(83)അന്്രിച്്്.

ഓളൃൃഗഅലകസൃ്
കാവനാട്:മ്ക്്ാട്നഗര്്
ആഷിയാനയില്് തക
എംഎംഎല് ് റി ട് ് . ഡി
ജിഎംഅലക്സാണ് ് ര് ്
തെര് ്ണാണ് ് സിത്ന്്
ഭാ ര് യ യ്ം നീ ണ് ് കര
തസന് ്്്  ആഗ് ് സ്  എ
ച് ്്എസ്റിട് ് . അധ്യാപി
കയ്മായ ഓള് ്ഗ അ
ലക്സ് (70)  അന് ് രി 
ച് ്് .  സംസ്കാരം നട
ത് ്ി .  മ ക് ് ള് ്:  ത്പീ േി ,
ടീന,ത് തെഡി.മര്മക് ് 
ള് ്:  തജാര് ്ജ് ,  റി ഞ് ്് ,
സിംസി.

ഭാരതിയമൃൃ
ഇടവട്്ം:തപാരിക്്ല്്ഗീ
ോഭവനില്് പതരേനാ
യജനാര്്ദ്്നന്്പിള്്യ്
തടഭാരയ്ഭാരേിയമ്്(83)
അന്്രിച്്്. മക്്ള്്: ഗീ
ോതേവിയമ്്,സജീവ്ക്
മാര്്, പതരേരായ രഘ്
ക്മാര്്,സത്ന്ാഷ്ക്മാ
ര്്.മര്മക്്ള്്:സ്ലജയ
മ്്, പതരേരായ രവിക്
മാര്്,മണിയമ്്.

ചജ.ശിവദാസനൃൃപിളൃൃ
കാവനാട്: മീനത്്്തെ
രി അഴികത്്്പാതലാട്്്
വീട്്ില്്തജ.ശിവോസന്്
പിള്്(83)അന്്രിച്്്.

ചെലൃൃമൃൃ
ത്ക്്ര്വ:പണ്്കശാല
തേക്്േില്് പതരേനാ
യരാഘവത്ന്്ഭാര്യതെ
ല്്മ്്(92)അന്്രിച്്്.

ശിവദാസനൃൃ
പ്ത്്്ര്്മ്ക്്്:ശിവമന്്ി
രത്്ില്് ശിവോസന്്
(45)അന്്രിച്്.്ഭാര്യ:േ
ങ്്മ്്.മക്്ള്്:ശിവതപ്സാ
ദ്,ശിവത്പിയ.

ജി.രാമകൃഷണ്പിളള
പന്്ന: കളരിഅയ്്ത്്്
വീട്്ില്് ജി.രാമക്ഷ്ണ
പിളള (80)അന്്രിച്്്.
പന്്നപഞ്്ായത്്്മ്ന്്
അംഗം,മിന്്ാംതോട്്ില്്
തേവി ത്ഷ്ത്േം മ്ന്് ത്പ
സിഡന്്്്,കളരിഎന്്എ
സ്എസ് കരതയാഗം മ്
ന്്ത്പസിഡന്്്്എന്്ീനി
ലകളില്്ത്പവര്്ത്്ിച്്ിട്്്
ണ്്്.
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തപൂഭാസിനൂൂൂരാനേശയൂാം
ചിതരൂീകരണംഅടൂതൂൂമാസം
പര് ഭാസ്നായകനായിഎത്്്ന്്ഏറ്്വം്പ്തിയചിപത്ംരാശധേയ്ാമിന്്്ചിപത്ീകരണംനസ

പത്ംബറിൽ്്ആരംഭിക്്്ം.നക.നകരാധാക്ഷണ്ക്മാർ്്ആണ്ചിപത്ംസംവിധാനംനചയ്്്
ന്്ത.്2015-ൽ്്പ്റത്്ിറങ്്ിയജിൽ്്ആണ്രാധാക്ഷണ്ക്മാർ്്സംവിധാനംനചയത്ആദയ്ചി
പത്ം.പര്ഭാസിന്്്ഇര്രതാമത്ചിപത്മാണിത.്സച്്ിൻ്്,ഭാഗയ്പേ്ീ,മ്രളിേർ്്മ,സാോ,ക്നാൽ്്,സതയ്
ൻ്്ത്രങ്്ിയവരാണ്ചിപത്ത്്ിനലമറ്്്താരങ്്ൾ്്.പ്ജനഹഡശ്ഗആണ്ചിപത്ത്്ിനലനായിക.ശനര
നത്്തനന്്പര്ഭാസിന്്്പ്തിയചിപത്ംനൊമാ്്്ിക്്്ചിപത്മാനണന്്വാർ്്ത്്കൾ്്പ്റത്്്വന്്ിര്ന്്്.
ജ്ലായ്9നാണ്ചിപത്ത്്ിന്്്ഫസ്്്്്ല്ക്്്ശൊസ്്്്ർ്്അണിയറപര്വർ്്ത്്കർ്്പ്റത്്്വിട്്ത.്മലയാ
ളംഉൾ്്നപ്്നരനിരവധിഭാഷയില്ള്്ഫസ്്്്്ല്ക്്്ശൊസ്്്്റാണ്അണിയറപര്വർ്്ത്്കർ്്റിലീസ്നചയത്
ത.്നതല്ങ്്്,ഹിന്്ി,തമിഴ,്മലയാളംഎന്്ീനാല്ഭാഷകളിലാണ്ചിപത്ംനിർ്്മ്്ിക്്്ന്്ത.്നസപത്ംബറി
നലരണ്്ാമനത്്ആഴച്്്ചിപത്ീകരണംആരംഭിക്്്ം.ക്രാനത,മറ്്്ഭാഷകളിശലക്്്നോഴിമാറ്്വം്ഉ
ണ്്ാക്നമന്്്അണിയറപര്വർ്്ത്്കർ്്ശനരനത്്വയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.നതല്ങ്്്സിനിമാരംഗനത്്പര്
മ്ഖനിർ്്മ്്ാണകമ്്നിയായശോരിക്ഷണ്മ്വീസം്യ്വിപക്ിശയഷനം്ശചർ്്ന്്ാണ്ചിപത്ംനിർ്്മ്്ി
ക്്്ന്്ത.്പേ്ീകാന്്്പര്സാദാണ്ചിപത്ത്്ിന്്്എഡിറ്്ിംഗ്നിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്ത.്നപ്രാഡക്്ൻ്്ഡികസന
ർ്്-രവീപന്്്,ഡി.ഓ.രി-മശൊജ്രരമഹംസ.

ഓർൂൂമചൂൂിതരൂവൂമായിറിമ
ശോഹിനിയാട്്ംഅരശങ്്റ്്ത്്ിന്്്

ഓർ്്മകൾ്്രങ്്്വച്്്നരിറിമക
ല്്ിങ്്ൽ്്.ശോഹിനിയാട്്ംഅരശങ്്റ്്ത്്ിന്
നോട്്്മ്മ്്്.ത്ശ്ർ്്റീജിയണൽ്്തീശയറ്്
റിനലബാക്്്ശസ്്്്ജ്പഡ്സിങ്റ്മിൽ്്എന്്
കയ്ാപഷ്ശൊനരരങ്്്വച്്ചിപത്മാണ്ശോ
ഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്കവറലാക്ന്്ത.്റിമ
യക്്്്13വയസ്്്ള്്ശപ്്ൾ്്എട്ത്്ചിപത്
മാണിത.്സിനിമയില്ള്്വരം്ആരാധക
രം്ചിപത്ത്്ിന്കമന്്്്കള്മായിഎത്്ി
യിട്്്ണ്്്.സംവിധായകനം്തിരക്്ഥാക്
ത്്്മായമ്ഹ്സിൻ്്രരാരിയ്നരകമന്്്്ം
റിമയ്നരമറ്രരിയ്മാണ്പേ്ശധ്്യമാക്
ന്്ത.്”നനല്്ര്ക്ട്്ിഎയ്ന”്എന്്ാണ്മ്
ഹ്സിൻ്്രരാരിയ്നരകമ്്്്."നീഭ്തകാല
മാശോഉശദ്്േിച്്ത”്എന്്ാണ്റിമശോദിക്്്ന്്ത.്"ഞാൻ്്ശോദിക്്ാനതതനന്്ഇങ്്നനഒരാൾ്്രറ
ഞ്്തിൽ്്അതിേയംശോന്്്ന്്്”എന്്്ംറിമരിന്്ാനലക്റിച്്്."നൊരിച്്മീനിന്മ്ൻ്്പ്ള്്ജീവി
തം"എന്്ാണ്മനറ്്രാൾ്്കമ്്്്ക്റിച്്ത.്ഒര്കമ്്്ിന്താൻ്്അശപ്്ഴം്ഇശപ്്ഴം്നഫമിനിച്്ിതനന്്
എന്്ാണ്റിമയ്നരമറ്രരി.ഈചിപത്ംരതിമ്ന്്ാംവയസിശലതാണ്എന്്്ംറിമമറ്രരിനൊട്ത്്ിട്്്
ണ്്്.എന്്്ഏറ്്വം്പര്ിയനപ്്ട്്ചിപത്ംഎന്്ാണ്നരികവിതനായര്നരകമ്്്്.േയ്ാമപര്സാദ്ചിപത്ം‘ഋത’്
വില്നരയാണ്റിമമലയാളസിനിമയിശലക്്്അരശങ്്റ്്ംക്റിച്്ത.്നരി,നർ്്ത്്കി,നിർ്്മാതാവ്ത്രങ്്ി
യനിലകളിലം്റിമതന്്്ശരര്ശരഖനപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ആഷിഖ്അബ്ഒര്ക്്ിയകവറസ’്സിനിമയി
ലാണ്റിമഒട്വിൽ്്ശവഷമിട്്ത.്

മീശപിരിചൂ്ൂ
ചാനകൂൂചൂൂന
നമഗാസ്്്്ാർമമ്്്ട്്ിയ്നരവർക്്ൗട്്്ചിപത്ംശോഷയ്ൽമീഡിയകീ
ഴരക്്ിയിട്്്അധികംനാളായില്്.ഇശപ്്
ഴിതനരൻക്ഞ്്ാശക്്ശോബന്്്പ്
തിയചിപത്ത്്ിന്രിന്്ാനലയാണ്ശോ
ഷയ്ൽമീഡിയ.മീേരിരിച്്്സൺഗ്്ാ
സം്വച്്്ള്്ചാശക്്ച്്ന്്്ചിപത്ംക
ണ്്്കണ്്്തള്്ിയിരിക്്്കയാണ്ആരാ
ധകർ.ഓശോദിവസംകഴിയ്ശത്്റം്
ചാശക്്ച്്ൻനചറ്പ്്മാക്ന്്്എന്്ാ
ണ്രലര്നരയം്കമ്്്്.ശോക്്്ഡൗൺ
കാലംക്ടം്ബത്്ിനൊപ്്ംനചലവഴിക്്്കയാണ്ചാശക്്ച്്ൻ.ഈഅട്
ത്്ിനരചാശക്്ച്്ന്്്വീട്്ിശലയക്്്്പ്തിയഒര്അതിഥിക്രിനയത്്ിയിര്
ന്്്.മിനിക്പ്്റിന്്്സന്രഷയ്ൽഎഡിഷൻആയിര്ന്്്അത.്

ലിസനഹയഡൂ
നൂൂൂ"സർഫിംഗൂ'
ശോളിവ്ഡ് നരിയം് ശോഡല്മായലിസനഹയഡ്ന്്് ഒ
ര്വിഡിശോയാണിശപ്്ൾശോഷയ്ൽമീ
ഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്്്ന്്ത.് സർ
ഫിംഗ്നചയ്്്ന്്ലിസയ്നരവിഡിശോയാ
ണിത.്തിരമാലകനളസാഹസികമായിമറി
കരക്്്ന്്ലിസഅവസാനംഅരിനതറ്്ിതി
രയിശലക്്്വീഴ്ന്്തം്വിഡിശോയിൽകാ
ണാം.താനഴവീഴ്ന്്ത്അപത്ശോേമല്്എ
ന്്ക്റിശപ്്നരയാണ്ലിസവിഡിശോര
ങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇതിന്മ്ൻപം്സർ
ഫിംഗ്ശവഷംധരിച്്്നിൽക്്്ന്്ശോനട്്
കൾലിസരങ്്്വച്്ിര്ന്്്.

ലാനലടൂൂനൂൂൂഫഫനലൂൂടചൂ്ൂ
ശപ്രക്്കർഏനറപര്തീക്്ശോ

നരകാത്്ിരിക്്്ന്്ചിപത്
മാണ്മരക്്ാർ്്അറബിക്്രലിന്്്സിം
ഹം.ശോഹൻ്്ലാലം്പര്ിയദർ്്േനം്വീ
ണ്്്നമാര്മിക്്്ന്്ചിപത്ത്്ിന്്്റീലി
സ്ശോക്്്ഡൗണിനനത്രർ്്ന്്്മാറ്്ി
നവക്്്കയായിര്ന്്്.ഇശപ്്ഴിതാക്
ഞ്്ാലിമരക്്ാറിൽ്്നിന്്്മ്നള്ാ്ര്
ചിപത്ംരങ്്്വച്്ിരിക്്്കയാണ്ബാബ്
രാജ.്
ശോഹൻ്്ലാൽ്്തനിക്്്ശമക്്പ്്്നച
യ്്്ന്്ചിപത്മാണ്ബാബ്രാജ്രങ്്്വ
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.്കഫനൽരച്്്പഫ്ംലാ
ശലട്്ൻ്്എന്്ാണ്ചിപത്ത്്ിന്ബാബ്
രാജ്നൽ്്കിയിരിക്്്ന്്കയ്ാപഷ്ൻ്്.ശമക്്പ്്്മാൻ്്രട്്ണംറഷീദം്അരികി
ല്ണ്്്.ശമാഹൻ്്ലാൽ്്ബാബ്രാജിന്്്മ്ഖത്്്ശമക്്പ്്്ഇട്ന്്തായാണ്ചി
പത്ത്്ിൽ്്കാണ്ന്്ത.്ശോഹൻ്്ലാലിന്പ്റനമ,പര്ണവ്ശോഹൻ്്ലാൽ്്,പര്
ഭ,്അർ്്ജ്ൻ്്,ഫാസിൽ്്,സ്നിൽ്്നഷട്്ി,മഞജ്്വാരയ്ർ്്,കീർ്്ത്്ിസ്ശരഷ,്
കലയ്ാണിപര്ിയദർ്്േൻ്്,നനട്മ്രിശവണ,്മ്ശകഷ,്സിദ്്ിഖ,്രഞജ്ിരണി
ക്്ർ്്,ഹരീഷ്ശരരരിത്രങ്്ിയവമ്്ൻ്്താരനിരയാണ്മരക്്ാറിൽഉണ്്്.ഒമ
ർ്്ല്ല്വിന്്്പ്തിയചിപത്മായരവർ്്സ്്്്ാറിനായ്ള്്തയ്്ാനറട്പ്്ിലാണ്
ബാബ്രാജ്ഇശപ്്ൾ്്.ബാബ്ആ്്്ണിതിരിച്്്വര്ന്്ചിപത്ത്്ിൽ്്റിയാസ്
ഖാൻ്്,അബ്സലീംഎന്്ിവരം്പര്ധാനശവഷങ്്ളിനലത്്്ന്്്ണ്്്.

അമലൂൂനീരദിനോടംൂഫഹദിനോടംൂ
നനൂൂിപറഞൂ്ൂഅനൂൂവർൂൂറഷീദൂ
അൻ്്വർ്്റഷീദ്സംവിധാനംനചയത്ചിപത്മാണ്പര്ാൻ്്സ.്ഏഴ്വർ്്ഷനത്്ഇരശവള

യക്്്്ശേഷമായിര്ന്്്അൻ്്വർ്്റഷീദ്സംവിധാനരംഗശത്്യക്്്്തിരിച്്്വന്്ത.്
ഫഹദ്ഫാസിലിന്്്ഗംഭീരപര്കരനംനൊണ്്്ംശമക്്ിങ്നൊണ്്്ംപേ്ശധ്്യമായചിപത്നത്്
ക്റിച്്്അധികമാർ്്ക്്്ംഅറിയാത്്ഒര്വസത്്തയാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ്രങ്്്വച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ഫഹദ്ഫാസിലം്അമൽ്്നീരദം്ഒര്ര്രശൊലം്ചിപത്ത്്ിനായിപര്തിഫലംവാങ്്ി
യിനല്്ന്്ാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ്രറയ്ന്്ത.്തങ്്ള്നരതായഅന്ഭവങ്്ൾ്്സിനിമകളിൽ്്
നൊണ്്്വരാനം്ആപഗ്ഹിച്്ിര്ന്്്.അങ്്നനയാണ്പര്ാൻ്്സ്എന്്സിനിമഉണ്്ായത്എ
ന്്ാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ്ഒര്പര്മ്ഖമാധയ്മത്്ിന്നലക്ിയഅഭിമ്ഖത്്ിൽ്്രറഞ്്ിരിക്്്
ന്്ത.്2013ൽപ്റത്്ിറങ്്ിയആമിയിലാണ്ഇതിന്മ്മ്്്ഞാനം്ഫഹദം്അമലം്ഒന്്ിച്്്
പര്വർത്്ിച്്ത.്ഞാൻസംവിധാനംനചയത്സിനിമകളിൽഏറ്്വം്എള്പ്്ത്്ിലം്സശത്്
ഷത്്ിലം്ഷ്ട്്്നചയത്സിനിമയായിര്ന്്്അത്അൻ്്വർ്്റഷീദ്രറഞ്്്.അമൽ്്നീരദം്
ഫഹദം്തശന്്ട്കാണിച്്ആത്്വിേവ്ാസത്്ിനം്സൗഹ്ദത്്ിനം്എശപ്്ഴം്താൻ്്കര
നപ്്ട്്ിരിക്്്ംഎന്്്ംസംവിധായകൻ്്വയ്ക്്മാക്്ി.പ്തിയതമിഴ്സിനിമഒര്ക്്്ന്്തിര
ക്്ിലാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ.്മ്ന്്്സിനിമകളാണ്നിർ്്മ്്ിക്്ാൻ്്തീര്മാനിച്്ത.്ഒര്സിനിമ
അൻ്്വർ്്റഷീദ്സംവിധാനംനചയ്്്ം.ഇതിൽ്്കകദിചിപത്ത്്ില്നരപേ്ശധ്്യനായഅർ്്ജ്
ൻ്്ദാസ്ആണ്നായകനാവ്ക.മിഥ്ൻ്്മാന്വൽ്്ശോമസ്ആണ്ഈചിപത്ത്്ിന്തിരക്്ഥ
ഒര്ക്്്കനയന്്്ംഅൻ്്വർ്്റഷീദ്രറഞ്്്.

ത ണ്്ീർമത്്ൻദിനങ്്ൾഎന്്സിനിമയക്്്്ശേഷം
തന്്്അട്ത്്സിനിമപര്ഖയ്ാരിച്്്സംവിധായക

ൻഗിരീഷ്എഡി.ചിപത്ത്്ിന്്്രചനയം്സംവിധാന
വം്സഹനിർമാണവം്ഗിരീഷ്തനന്്യാണ്നിർവഹി
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.്നഷബിൻബക്്ർനപ്ൊഡക്്ൻസിന്്്
ബാനറിൽനഷബിൻബക്്ർആണ്ഗിരീഷിനൊപ്്ംസ്
പ്്ർേരണയ്നിർമക്്്ക.ചിപത്ത്്ിന്്്ശൊസ്്്്റ്കളം്പ്
റത്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.തണ്്ീർമത്്നിൽനായികയാനയത്്ി
യഅനേവ്രരാജനം്അർജ്ൻഅശോകന്മാണ്പര്
ധാനകഥാരാപത്ങ്്ളാനയത്്്ക.സജിത്്്പ്ര്ഷനാണ്
ചിപത്ത്്ിന്്്ഛായാപഗ്ഹണം.ആകാശ്വർഗീസ്എഡി
റ്്ിങ്നിർവഹിക്്്ം.സംഗീതംജസ്്്്ിൻവർഗീസ.്

'സൂപൂൂർ
ശരണയൂ'യൂമായി
ഗിരീഷ്എഡി
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കോച്്ി:ഫ്ട്ലോൾരംഗത്്്ലകരളബ്്ാല്സ്്്ഴ്സ്ഫ്ട്ലോൾ
ക്്ബ്്ിന്കറവിജയകരമായമ്ല്ന്റ്്ത്്ിന്ലശഷംമാത്കമ്്
നിയായബ്്ാല്സ്്്ഴ്സ്സ്ലോർട്സ്കവല്ഞ്ഴ്സ്ഫ്പപവറ്്്ലി
മിറ്്ഡ്റാഡ്നിച്കിബ്്ാല്സ്്്ഴ്സ്എന്്ലപരിൽലോളിലോ
ൾരംഗത്്്ംപ്തിയസംരംഭംത്ടങ്്്ന്്്.കസർബിയൻൈ
സ്്്്്ഡിവിഷൻട്ർണകമന്റ്കളിൽടീംപക്ങ്ട്ക്്്ം.പ്പശ
സ്തകസർബിയൻക്്ബ്്ായറാഡ്നിച്കികബൽല്പഗഡ്മായി
ലചർന്്്ള്്സംരംഭംലോളിലോളിന്കറപരമ്്രാഗതമായ

പ്പധാനക്പ്ട്്ലകപ്ദ്്ങ്്ളികോന്്ായലകരളത്്ികലപ്പഗത്്ർ
ക്്്അവസരകോര്ക്്്ം.സാല്ങ്തികഫവദഗ്ധ്യം,പരിശീല
നസൗകര്യങ്്ൾ,പിന്്്ണഎന്്ിവനൽക്ന്്തിന്പ്റലമ
വളർന്്്വര്ന്്പ്പതിഭകകളഅത്്ാരാപ്ഷ്്രംഗല്ത്ക്്്കോ
ണ്്്വരാന്ംസാധിക്്്ം.എഫ്ഐവിബിലോളിലോൾനാ
ഷൻസ്ലീഗികലപ്പധാനക്പ്ട്്ടീമ്കളിൽഒന്്ായകസർബി
യയ്ക്്്കായികരംഗത്്്പ്പല്തയകിച്്്ലോളിലോളിൽവലി
യഫപത്കമ്ണ്്്.

ആറാം തമ്്്രാൻ
ലിസബ്ണ്്:ബലയണികനയ്ംലോ
ൾ്്കീപ്്ർ്്മാന്വൽ്്ലോയകറയ്ംവീ
ഴത്്്ാന്ള്്ആയ്ധങ്്ൾ്്പിഎ
സജ്ിയ്കടപക്്ല്ണ്്ായിര്ന്്ില്.്
അത്കോണ്്്തകന്്യ്ലവൈചാം
പയ്ൻ്്സ്ലീഗ്കിരീടംവീണ്്്ംജർ്്മനി
യിലലക്്.്കന്്ിഫൈനൽ്്കളിച്്പൈ്
ഞ്്്ചാംപയ്ന്്ാരായപിഎസജ്ികയ
ഏകപക്്ീയമായഒര്ലോളിന്ത
കർ്്ത്്്ബലയണ്്മയ്്ണിക്്്തങ്്ള്
കടആറാംയ്ലൊപയ്ൻ്്കിരീടത്്ിൽ്്
മ്ത്്മിട്്.്ലിസബ്ണിൽ്്നടന്്ആ
ലവശകരമായകലാശലപ്്രിൽ്്59ാം
മിനിറ്്ിൽ്്കിങസ്്്ിലോമാൻ്്കഹഡ
റില്കടലനടിയലോളാണ്മൽ്്സര
വിധിനിർ്്ണയിച്്ത.്2013ന്ലശഷം
ബലയണിക്്്ആദയ്കത്്ചാംപയ്
ൻ്്സ്ലീഗ്കിരീടംക്ടിയാണിത.്
ചാംപയ്ൻ്്സ്ലീഗിൽ്്ഒര്സീസണി
കലഎല്്ാമത്്രങ്്ള്ംജയിച്്്കിരീ
ടംച്ടിയആദയ്കത്്ടീകമന്്കറ
ലക്്ഡിന്ംബലയണ്്അവകാശി
കളായി.പത്്ടക്്ത്്ില്ംപാസിങി
ല്കമല്്ാംബലയണിക്്്ച്വപ്്്പട
യക്്്ായിര്ന്്്ആധിപതയ്ം.പത്്്
ക്ട്തൽ്്സമയംഫകവശംവ
യക്്്ാനായികല്്ങ്്ില്ംലഭിച്്അവ
സരങ്്ളിൽ്്പിഎസജ്ിമിന്്ൽ്്നീ
ക്്ങ്്ളില്കടബലയണ്്ലോൾ്്മ്ഖം
വിറപ്്ിച്്.്കനയമ്റള്കടയ്ംഎംബാ
കപ്്യ്കടയ്ംതകർ്്പ്്ൻ്്ലോടട്്്കൾ്്
ലോൾ്്#കീപ്്ർ്്ലോയർ്്അസാമാനയ്
മിട്ലക്്കടതട്ത്്ിട്്.്ആദയ്പക്
തിക്ട്തൽ്്ത്റന്്ലോരാട്്മായി
ര്കന്്ങ്്ിൽ്്രണ്്ാംപക്തിയിൽ്്ബ
ലയണിക്്്ലമധാവിതവ്മാണ്കണ്്
ത.്പപ്ലത്യകിച്്്ംലീഡ്ലനടിയബലയ
ണ്്കാഴച്വച്്ഫ്ടല്ോൾ്്ചാംപയ്
ൻ്്മാർ്്ക്്്ലചർ്്ന്്തായിര്ന്്.്ആ
ദയ്പക്തിയിൽ്്ബലയണിന്ലോ
ലൊട്ലചർ്്ന്്്ലോരാടിയപിഎ
സജ്ിപകക്്രണ്്ാംപക്തിയിൽ്്
ക്്ീണിതരായികാണകപ്്ട്്.്

ഇതാണുഫൈനൽുു
കോവിഡ്മഹാമാരികാരണംലസ്്്്
ഡിയത്്ിൽ്്കാണികള്കടസാന്്ി
ധയ്മില്്ായിര്കന്്ങ്്ില്ംകളിയാലവ
ശത്്ിന്ഒട്്്ംക്റവ്ണ്്ായിര്ന്്ില്.്
ഫഹകപ്പസിങ്കഗയിമാണ്ത്ട
ക്്ംമ്തൽ്്ഇര്ടീമ്കള്ംകാഴച്വ
ച്്ത.്ബലയണിക്്്കചമ്്ടയക്്്ായി
ര്ന്്്പത്്ടക്്ത്്ിൽ്്ലനരിയമ്
ൻ്്ത്ക്്കമങ്്ില്ംപത്്്ലഭിച്്ലപ്്
കൊന്്്ംപിഎസജ്ിയ്ംനിരാശകപ്്
ട്ത്്ിയില്.്ലോയറ്കടതകർ്്പ്്ൻ്്
ലസവ്കളിയിൽ്്ലോളിയ്കടആദയ്
കത്്ലസവ്കണ്്ത്19-ാംമിനിറ്്ിലാ

ണ.്ഇടത്വിങില്കടകനയമ്റ്ം
എംബാകപ്്യ്ംലചർ്്ന്്്നടത്്ിയ
മിന്്ൽ്്നീക്്ം.പന്്്മായിലോ
ക്സിന്ള്്ിലലക്്്ശരലവഗത്്ിൽ്്
ഓടിക്്യറിയകനയമ്ർ്്ക്്്മ്ന്്ിൽ്്
ലോയർ്്മാപത്ം.അൽ്്പ്്ംബ്ദ്്ിമ്ലട്്
റിയആംഗിളിൽ്്നിന്്്ംകനയമ്ർ്്
കോട്ത്്ലോട്്്ലോയർ്്കാല്കോ
ണ്്്തട്ക്്്കയായിര്ന്്.്ല്സ്
ലോളിൽ്്നിന്്്ംകനയമ്ർ്്വീണ്്്ം
ലോട്്ിന്പശ്മികച്്ങ്്ില്ംഇത്്വണ
യ്ംന്യർ്്ലല്്ക്്്കചയത്.്അവി
ശവ്സനീയപപ്കടനമായിര്ന്്്ലോ
യർ്്നടത്്ിയത.്22ാംമിനിറ്്ിൽ്്ബ
ലയണിക്്്ആദയ്കത്്ലോൾ്്പശ്മം.
പകക്്പിഎസജ്ിയ്കടരക്്യക്ക്്
ത്്ിയത്ലോൾ്്ലോസ്്്്ായിര്ന്്.്
ലോക്സിനകത്്്മാർ്്ക്്്കചയ്്കപ്്
ടാകതനിന്്കലവൻ്്ലോസ്കിയ്കട
കാലിൽ്്പകത്്ത്്ി.ഒന്്്കവട്്ിത്്ി
രിഞ്്്താരംകോട്ത്്ലോകളന്്്
റപ്്ായിര്ന്്ലോട്്്തടയാൻ്്ലോളി
കകയ്ലർ്്നവാസിക്്്മ്ഴ്നീളൻ്്
ഫഡവ.്പകക്്പത്്്ഇടത്ലോസ്്്്ി
ൽ്്തട്്ികത്്റിക്്്കയായിര്ന്്.്

ഡിെരിേഅവസരം
നഷുുമപുുടുതുുി
ബലയണികനതിലരപിഎസജ്ിക്്്ല
ഭിച്്സ്വർ്്ണാവസരമാണ്24-ാം
മിനിറ്്ിൽ്്ഡിമരിയയില്കടലഭിച്്ത്
എന്്ാൽ്്,അതലദ്്ഹംനഷ്്പകപ്്ട്
ത്്ിയതിന്വലിയവിലനൽ്്ലകണ്്ി
വന്്.്കനയമ്റായിര്ന്്്നീക്്ത്്ി
ന്ത്ടക്്മിട്്ത.്വളകരലവഗത്്ിൽ്്
ലോസ്്്്ിലലക്്്ഒടിക്്യറിയകനയമ്ർ്്
പത്്്ആൻ്്ഡർ്്കഹലരരയക്്്്ന
ൽ്്കി.കഹലരരയ്കടവണ്്ടച്്്പാസ്
മഡിമരിയയിലലക്്.്ലോളിലോയർ്്
മാപത്ംമ്ന്്ിൽ്്നിൽ്്കക്്ഡിമരിയ
യ്കടതകർ്്പ്്ൻ്്ലോട്്്പകക്്ലപ്കാ
സ്ബാറിന്മ്കളില്കടകവടിയ്ണ്്
കണകക്്ചീറിപ്്ാഞ്്.്മത്്രത്്ി
കലഏറ്്വ്ംമികച്്അവസരം.26ാം
മിനിറ്്ിൽ്്ബലയണിക്്്ഡിൈൻ്്ഡർ്്
കജലൊംലോകട്്ങ്പരിലക്്റ്്്വീ
ണ.്ത്ടർ്്ന്്്മ്ടത്്ിനീങ്്ിയതാര
കത്്ലോച്്്പിൻ്്വലിക്്്കയ്ംകച
യത്.്സയ്്ളാണ്പകരക്്ാരനായി
പഗ്ൗണ്്ിലിറങ്്ിയത.്

സുവരുുണാവസരംതുലചു്ു
എംബാമപുു
ഒന്്ാംപക്തിക്്്കോട്്്മ്മ്്്എംബാ
കപ്്യക്്്്പിഎസജ്ിയ്കടഅക്്ൗണ്്്
ത്റക്്ാന്ള്്സ്വർ്്ണാവലസരംല
ഭികച്്ങ്്ില്ംകളഞ്്്ക്ളിച്്.്കഹലരര
മറിച്്്നൽ്്കിയപാസ്10വാരഅക
കലനിന്്്വലയികലത്്ിലക്്ണ്്ച്മത
ലമാപത്ലമപൈ്ഞ്്്കസൻ്്ലസഷന്ണ്്ാ
യിര്ന്്്ള്്.്പകക്്താരത്്ിക്്്ദ്
ർ്്ബലായലോട്്്ലനകരലോളിലോയ
റ്കടഫകകളിലാണ്അവസാനിച്്ത.്
പോൊൻുുപകെൻുു
59-ാമിനിറ്്ിൽ്്ആരാധകർ്്കാത്്ിര്
ന്്കലാശക്്ളിയികലആദയ്കത്്ലോ
ൾ്്പിറന്്.്പാരീസിൽ്്നിന്്്ള്്കി
ങസ്്്ിലോമാനാണ്തക്്്നാട്്്കാ
ർ്്കക്്തിലരബലയണികനമ്ന്്ികല
ത്്ിച്്ത.്
ലോക്സിന്പ്റത്്്വച്്്കിമ്്ിച്്്ഇ
ടത്ലോസ്്്്്ലക്്യ്മിട്്്പത്്്ഉയർ്്ത്്ിന
ൽ്്കിയലപ്്ൾ്്തക്്ംപാർ്്ത്്്നിന്്
ലോമാൻ്്തകർ്്പ്്കോര്കഹഡ്്റില്
കടലക്്യ്ത്്ികലത്്ിക്്്കയായിര്

ന്്.്ചാംപയ്ൻ്്സ്ലീഗ്ചരിപത്ത്്ിൽ്്ബ
ലയണിക്്്500-ാംലോളായിര്ന്്്ഇ
ത.്ഈലനട്്ംഫകവരിച്്മ്ന്്ാമകത്്
മാപത്ംടീമാണ്അവർ്്.
ത്ടകരബയണ്്മ്ലന്്റ്്ങ്്ൾ്്ലീഡ്
ലനടിയതിക്്്ആലവശത്്ിൽ്്ബലയ
ണ്്പിന്്ീട്ത്ടകരപിഎസജ്ിലോ
ൾ്്മ്ഖത്്്കറയഡ്്നടത്്ികക്്ണ്്ിര്
ന്്.്ഏത്നിമിഷവ്ംബലയണ്്രണ്്ാ
മകത്്ലോൾ്്ലനട്കമന്്പപ്തീതിലോ
കടയാണ്ഇലോകടയ്ണ്്ായത.്62ാംമി
നിറ്്ിൽ്്കിംകപംകബയ്കടക്്ിയറ
ൻ്്സ്ംരണ്്്മിനിറ്്ിനകംതിയാലോ
സിൽ്്വയ്കടലല്്ക്്്ംഇല്്ായിര്കന്്
ങ്്ിൽ്്ബലയണിക്്്സ്ലോർ്്2-0ആ
വ്മായിര്ന്്.്രണ്്ാംപക്തിയിൽ്്
കനയമ്റ്കടഒറ്്യാൻ്്ലോരാട്്ംമാപത്മാ
യിര്ന്്്പിഎസജ്ിക്്്ആശവ്ാസമായ
ത.്എംബാകപ്്യ്കടലോട്്്കൾ്്ദ്ർ്്ബ
ലമായി.ബലയണിക്്്പപ്സിങ്കഗയിം
പിഎസജ്ിയ്കടമ്ലന്്റ്്ങ്്ൾ്്ക്്്തട
സമായി.ഒട്വിൽ്്ഫൈനലൽ്്വിസിൽ്്
മ്ഴങ്്്ലപ്്ൾ്്കനയമ്റ്ംക്ട്്ര്ംനി
രാശലോകടകണ്്്കൾ്്മറച്്.്ബലയ
ണിക്്്ആകാശത്്്നിറപ്ത്്ിരി.

1. ചാംപയൂൻസ ്ലീഗ ൂകിരീെം ചെൂിേ ബഷേൺ മയൂണൂിക ൂകിരീെവമൂാേി.

പാ കുുി സുുാ ന ു
തോ തോ 
ഓ ണുു
സതാംപട്ണ്്:ഇംഗ്്ണ്്ികനതിരാ
യകടസ്്്്്പരമ്്രയികലമ്ന്്ാംമ
ത്്രത്്ിൽ്്പാക്്ിസ്്ാന്ലോ
ലൊഓണ്്.ഇംഗ്്ണ്്ിക്്്ഒന്്ാം
ഇന്്ിങ്സ്സ്ലോറായഎട്്്വി
ക്്റ്്്നഷ്്ത്്ിൽ്്583ന്മറ്പടി
യായിബാറ്്ിങ്്ിനിറങ്്ിയപാ
ക്്ിസ്്ാൻ്്ഒന്്ാംഇന്്ിങ്സിൽ്്
273റണ്്സിന്പ്റത്്ായിര്
ന്്.്രണ്്ാംഇന്്ിങ്സിൽ്്ബാറ്്ി
ങ്്ിനിറങ്്ിയപാക്്ിസ്്ാൻ്്ഒ
ട്വിൽ്്റിലപ്്ർ്്ട്്്കിട്്്ലപ്്ൾ്്ഒ
ര്വിക്്റ്്്നഷ്്ത്്ിൽ്്71റണ്്സ്
എന്്നിലയിലാണ.്ഇന്്ിങ്സ്
പരാജയകോഴിവാക്്ാൻ്്പാക്്ി
സ്്ാന്231റണ്്സ്ക്ടിലവ
ണം.
കടസ്്്്ിക്്്നാലാംദിനവ്ംമഴ
രസംകോല്്ിയായി.ഇംഗ്്ണ്്ികന
തിരായമ്ന്്ാംപക്ിക്്റ്്്കടസ്്്്ി
കലനാലാംദിനത്്ിൽ്്ലോലൊ
ഓണിന്ഇറങ്്ിയപാ
ക്്ിസ്്ാൻ്്്18ഓവറിൽ്്വിക്്റ്്്
നഷ്്കപ്്ടാകത41റണ്്കസന്്നി
ലയിൽ്്നിൽക്്ല്പ്ഴ്ാണ്മഴ
കപയത്ത.്.ഷാൻ്്മസ്ദ്ം(13),
ആബിദ്അലിയ്മായിരന്്്്
(22)പക്ീസിൽ്്.മഴമാറിമത്ര്ം
തട്ങ്്ിയലോകടപാക്്ിസ്്ാന്
ആദയ്വിക്റ്്്്നഷ്മ്ായി.18ഷാൻ
മസദ്ികനലപ്ോഡ്
പറ്ത്്ാക്്ി.

ഉ സസ ന
തോ ൾ ടുുി നു
തൊ വി ഡു
ജഫമക്്:ഒളിംപിക്സ്സവ്ർണ
കമഡൽലജതാവ്ംഅതിലവഗ
ഓട്്ക്്ാരന്മായഉഫസൻ്്
ലോൾ്്ട്്്കോവിഡ്ലോസിറ്്ീവ.്
കഴിഞ്്ദിവസംതക്്്ജന്്ദിന
ആലോഷങ്്ൾ്്ക്്്ലശഷംനട
ത്്ിയപരിലോധനയിലാണ്
താരംലോവിഡ്ലോസിറ്്ീവ്
ആകണന്്്കകണ്്ത്്ിയത.്താ
രംഇലപ്്ൾ്്കസൽ്്ഫ്ഐകൊ
ലലഷനിലലക്്്മാറിയിട്്്ണ്്.്കഴി
ഞ്്കവള്്ിയാഴച്34വയസ്്്തി
കഞ്്താരതത്്ിനായിസ്ഹ്
ത്്്ക്്ളാണ്പാർ്്ട്്ിഒര്ക്്ിയത.്
ഫ്ട്ലോൾ്്താരംറഹീംകസ്്്്
ർ്്ലിംഗ,്ലിലോണ്്കബയ്ലിഎ
ന്്ിവര്ംചടങ്്ിൽ്്അതിഥിയാ
യിര്ന്്.്2017ൽ്്പട്ാക്്ിൽ്്നിന്്്
താരംറിട്്യർ്്കചയ്്്കയായിര്
ന്്.്100മീറ്്ർ്്,20മീറ്്ർ്്ഓട്്ത്്ിൽ്്
എട്്്തവണസവ്ർ്്ണ്്കമഡൽ്്ലന
ടിയിട്്്ള്്താരമാണ്ഉഫസൻ്്
ലോൾ്്ട്്.്

ബപേൺെയുണുികുുിനുആറാംചാംപയുൻസ്ലീഗുകിരീടം,പിഎസജ്ിമേ1-0നുപോൽപുുിചുുു

36 മ തുു രം,
3 കി രീ െം
ബലയണ്്മയ്്ണിക്്്പരിശീലക
ൻ്്ഹാൻ്്സിഫ്ലിക്്്ക്്ബിക്്്
താൽ്്ക്്ാലികച്മതലഏകറ്്ട്
ക്്്ലപ്്ൾ്്ബലയണിൽ്്കാരയ്
ങ്്ൾ്്ഒട്്്ംശ്ഭമായിര്ന്്ില്.്നി
ലോകോവാകിന്കീഴിൽ്്പല്്്
കോഴിഞ്്സിംഹംലോകലയി
ര്ന്്ബലയണ്്മയ്്ണിച്്ികന
ആണ്ഫ്ലിക്്ിന്കിട്്ിയത.്
പപ്ായമാകയന്്്ംപപ്സിംഗ്ഫ്ട്
ലോൾ്്ഈതാരങ്്കളകവച്്്
നടക്്ില്്എന്്്ംഫ്ട്ലോൾ്്
നിരീക്്കർ്്വിധിച്്.്പകക്്36
മത്്രങ്്ൾ്്ക്്്ഇപ്്്റംഫ്ലിക്്ി
കനപപ്ശംസിക്്്കഅല്്ാകത
ലവകറഒര്വഴിയ്ംലോകഫ്ട്
ലോളിനില്.്36മത്്രങ്്ൾ്്
കോണ്്്ബലയണികനകപ്ടബിൾ്്
കിരീടലനട്്ത്്ിൽ്്ഹാൻ്്സിഫ്
ലിക്്്എത്്ിച്്്ംബ്ണ്്സ്ലീഗ
യ്ം,ജർ്്മ്്ൻ്്കപ്്്ംഇലപ്്ൾ്്
അവസാനമായിചാമ്്യ്ൻ്്സ്ലീ
ഗ്ംബലയണിക്്്ലപ്ടാൈികയ്ാ
ബികനറ്്ിൽ്്എത്്ി.33മത്്ര
ങ്്ളിൽ്്ആകകമ്ന്്്മത്്രങ്്
ൾ്്മാപത്മാണ്ഫ്ലിക്്ിന്കീഴി
ൽ്്ബലയണ്്പരാജയകപ്്ട്്ത.്12
മത്്രങ്്ൾ്്ക്്്ഒര്കിരീടംഎ
ന്്ശരാശരിയാണ്ഇലപ്്ൾ്്ഫ്
ലിക്്ിന്ഉള്്ത.്-

കിരീടരാജാവ,ുപോൊൻുു
ഇന്്കലബലയണ്്മയ്്ണിച്്്ചാ
മ്്യ്ൻ്്സ്ലീഗകിരീടംഉറപ്്ിച്്
ലപ്്ൾ്്അത്അവര്കടവിങ്്
റായകിംഗസ്്്ിലോമാക്്്കരി
യറിൽ്്സ്ഇര്പതാംകിരീടമാ
യിര്ന്്.്24കാരനായലോമാ
ൻ്്20കിരീടങ്്ൾ്്.ഇന്്കലപി
എസ്ജികയലോൽ്്പ്്ിക്്ാൻ്്
ആകകട്്ലോമാക്്്നിർ്്ണായ
കലോള്ംലവണ്്ിവന്്.്കിരീ
ടംലനട്ന്്തസ്കപഷയ്ലിസ്്്്്
ആയലോമാൻ്്തക്്്16ആം
വയസ്്്മ്തൽ്്എല്്ാവർ്്ഷവ്ം
ലീഗ്കിരീടങ്്ൾ്്സവ്ത്്മാക്്ി
യിട്്്ണ്്.്ബലയകൊപ്്ംഇത്്
വണകത്്ഉൾ്്കപ്്കടത്ടർ്്ച്്
യായിഅഞ്്്ബ്ണ്്സ്ലീഗകി
രീടങ്്ൾ്്ലോമാൻ്്ലനടി.അതി
ന്ംമ്മ്്്രണ്്്തവണയ്വ്്്
സികോപ്്വ്ം2തവണപിഎ
സ്ജിക്്്ഒപ്്വ്ംലീഗ്കിരീടങ്്
ൾ്്ലോമാൻ്്ലനടിയിര്ന്്.്
2012-13,2013-14സീസണ്കളി
ൽ്്ആയിര്ന്്്പിഎസ്ജിക്്്
ഒപ്്ംതാരത്്ിക്്്പൈ്ഞ്്്ലീഗ്
കിരീടങ്്ൾ്്.അത്കഴിഞ്്്യ്
വ്്്സിൽ്്എത്്ിയലോമാൻ്്
2014-15സീസണിൽ്്ഇറ്്ാലിയ
ൻ്്കിരീടംലനടി.2015-16സീസ
ണിൽ്്യ്വ്്്സിനായിലീഗ്മ
ത്്രങ്്ൾ്്കളിച്്ലശഷമായിര്
ന്്്താരംബലയണിൽ്്എത്്ി
യത.്

തോ യ ർുു വ നുുമ െി ലുു
പിഎസ്ജിക്ക്തികരലോൾ്്കീപ്്ർ്്മാന്വൽ്്ലോയറിക്്്മ്
ന്്്മികച്്ലസവ്കൾ്്അവസാനംവകരആലവശകരമായമ
ത്്രത്്ിൽ്്ബലയണിക്്്ത്ണയ്ക്ക്ത്്ി.ഏകറനാളക്ത്
പരിക്്ിക്്്പിടിയിൽ്്നിന്്്ംലോകകപ്്ികലമറക്്ാനാപ്ഗ
ഹിക്്്ന്്നിമിഷങ്്ളിൽ്്നിന്്്ംതിരികകകയത്്ിയന്യർ്്
ബലയണികോപ്്ംചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്കീരീടമ്യർ്്ത്്ിചരിപ്ത
കമഴ്ത്കയാണ്.മഹാലമര്ലോകലവളർ്്ന്്ലോയകറമറികട
ക്്ാൻ്്കനയ്മറ്ംഎംബാപ്്യ്ംകിണഞ്്്പ്ശമിച്്ിട്്്ംനട
ന്്ില്്.ഈന്റ്്ാണ്്ിൽ്്ലോകകപ്്ില്ംയ്ലവൈചാമ്്്യൻ്്സ്
ലീഗില്ംക്്ീൻ്്ഷീറ്്്സ്ക്്ിച്്ഏകലോൾ്്കീപ്്റാണ്മാന്വ
ൽ്്ലോയർ്്.ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗിൽ്്2016ന്ലശഷംപിഎസ്ജി
ക്ക്തികരക്്ീൻ്്ഷീറ്്്സ്ക്്ിക്്്ന്്ലോളിക്ടിയാണ്ലോ
യർ്്.മാൻ്്സിറ്്ിക്്്ലവണ്്ിലോഹാർ്്ട്്ാണ്2016ൽ്്ക്്ീൻ്്ഷീറ്്്
ലനടിയത്.
എതിരാളികള്കടഎല്്ാംവലകളിലലക്്്ലോള്തിർ്്ത്്ിര്
ന്്പിഎസ്ജിയ്കടഅപ്കമണനിരകയകമര്ക്്ിയാണ്ലോ
യർ്്ബലയണിക്്്വലകാത്്ത്.ജയത്്ില്ംലോൽ്്വിയി
ല്ംകഴിഞ്്34മത്്രങ്്ളില്ംലോളടിക്്ാൻ്്പിഎസ്ജിക്്്
കഴിഞ്്ിര്ന്്്.ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഉയർ്്ത്്ിയലോൾ്്കീപ്്ർ്്
എന്്നിലയ്ക്്്ംബലയണിക്്്സ്പ്്ർ്്ലോളിലോയർ്്ചരി
പ്തത്്ാള്കളിൽ്്ഇടംലനടിയിട്്്ണ്്്.പീറ്്ർ്്ഷ്കമകലില്ംഇക
ർ്്കസിയസിന്ംഒപ്്ംയ്ലവൈചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഉയർ്്ത്്്
ന്്മ്ന്്ാംലോൾ്്കീപ്്ർ്്ക്യാപ്റ്്ൻ്്ആണ്മാന്വൽ്്ലോയ
ർ്്.ജർ്്മ്്ൻ്്കപ്്്ംബ്ണ്്സ്ലീഗയ്ംചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ംലനടി
34-ാംവയസില്ംലോകക്ത്മികച്്ലോൾ്്കീപ്്ർ്്ആരാകണ
ന്്ലോദ്യത്്ിന്വീണ്്്ംഉത്്രംനൽ്്കിയീരിക്്്കയാണ്മാ
ന്വൽ്്ലോയർ്്.പിഎസജ്ി സപൂൂൂർ താരം നെയമൂറനൂെ ഷോടൂ്ൂ തടകൂൂൂൂനൂൂ ബഷേൺ ഷോൾകീപൂൂർ മാനവൂൽ ഷോേർ

തല വ നുു പലുിയാണു
തകടുുാ 
ഈസീസണിൽ്്ബലയണ്്താ
രംകലവൻ്്ലോവ്സ്കിഅടി
ച്്്ക്ട്്ിയത്55ലോള്കളാണ്.
തക്്്കരിയറികലഒര്സീസ
ണികലഏറ്്വ്ംമികച്്ടാലി
യാണിത്.47മത്്രങ്്ളിൽ്്നി
ന്്ാണ്ഈ55ലോള്കൾ്്പിറ
ന്്ത്.കളിച്്മ്ന്്്ട്ർ്്ണകമ
്്്ില്ംകിരീടവ്ംഒപ്്ംലോപ്്്
സ്ലോററ്ം.ബ്ണ്്സ്ലീഗയി
ൽ്്34ലോള്മായിലോപ്്്സ്
ലോറർ്്,ജർ്്മ്്ൻ്്കപ്്ിൽ്്6ലോ
ള്മായിലോപ്്്സ്ലോറർ്്,ഒപ്്ം
ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗിൽ്്15ലോള്
കള്മായ്ംലോപ്്്സ്ലോറർ്്.
ഇത്്വണബാലൻ്്ഡിഓർ്്ഉ
ണ്്ായിര്ന്്്എങ്്ിൽ്്കലവ
ൻ്്ലോസ്കിക്്്ഒര്എതിരാ
ളിലോല്ംഉണ്്ാക്മായിര്
ന്്ില്്.
ഈവർ്്ഷംബാലൻ്്ഡിഓ

ർ്്ഇല്്ാത്്കലവൻ്്ലോവ്സ്
കിയ്കടമാപ്തംനഷ്്മാണ്.ഇ
തിലനക്്ാൾ്്മികച്്സീസണ്്
ഇനികലവൻ്്ലോസ്കിയ്കട
കരിയറിൽ്്ഉണ്്ാക്ലോഎന്്്
അറിയില്്.അപ്തയ്ക്്്മികച്്
സീസണാണ്കലവൻ്്ലോവ്
സ്കിഇന്്കലചാമ്്്യൻ്്സ്ലീ
ഗ്കിരീടല്ത്കടഅവസാന
മിട്്ത്.
കോലൊണകാരണംഫ്ട്
ലോൾ്്സീസണ്കൾ്്എല്്ാ
വികടയ്ംതാറ്മാറായത്കോ
ണ്്ാണ്പ്ൈാൻ്്സ്ഫ്ട്ലോൾ്്
ഇത്്വണഫ്ട്ലോൾ്്ലോക
ക്ത്ഏറ്്വ്ംവലിയപ്ർ്്സ്
കാരമായബാലൻ്്ഡിഓർ്്ന
ൽ്്ലകണ്്തില്്എന്്്തീര്മാനി
ച്്ത്.

െലകനുിതചുങുുുിലംു അഭിമാനതതുതുെ തനയമുറംു സംഘവംു
ലിസ്ബണ്്:ബലയണ്്തങ്്ള്കട12ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീ
ഗ്ഫൈനലിൽ്്നിന്്്ആറാംകിരീടംഅലമാരയി
കലത്്ിച്്ല്പ്ൾ്്50വർ്്ഷക്ത്ക്്ബ്്്ചരിപ്തത്്ിൽ്്
ആദ്യമായിപിഎസ്ജിചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഫൈനലി
കലത്്ികയങ്്ില്ംകണ്്ീലോകടമടല്ങ്ണ്്ിവന്്്.
എന്്ാൽ,കലാശപ്്ലോരാട്്ംവകരകയത്്ിയ
പിഎസ്ജിയ്കടലോരാട്്ംഎക്്ാലവ്ം
ഓർമിക്്ത്്ക്്താണ്.ഒര്ശരാശരിടീമികന
മ്ന്്ിൽനിന്്്നയിക്്ാൻകനയ്മർക്്ായി.
ക്വാർട്്റില്ംകസമിയില്ംകനയ്മർനിറഞ്്്
കളിച്്്.ഫൈനലില്ംലോശമാക്്ിയില്്.എന്്ാൽ,
ടീകമന്്നിലയിൽബലയണപിഎസ്ജികയക്്ാൾ
മ്ന്്ിലായിര്ന്്്.യ്വതാരംഎംബാക്പ്യ്കട
പര്ക്്്ംപിഎസ്ജിക്്്തിരിച്്ടിയായി.
പരാജയക്ത്ക്്്റിച്്്പരിശീലകൻലോമസ്ടച്്ലി
ക്്്പ്പതികരണംഇങ്്കനയായിര്ന്്്'ഈക്യാ
ക്മ്യ്ന്ലവണ്്ിമികക്ച്ര്ടീമികനഞങ്്ൾ്്ക്്്സ്
ഷ്്ില്ക്ണ്്ിയിര്ന്്്.അതായിര്ന്്്ഞങ്്ള്കടകവ

ല്്്വിളി.നാകളമ്തൽ്്ഞങ്്ൾ്്വീണ്്്ംആരംഭി
ക്്്ം,എനിക്ക്പ്്ംഎക്്്ടീമികലസഹപ്പവർ്്ത്്
കര്ംഉണ്്ാവ്കമന്്്ഉറപ്്്ണ്്്.ക്്ബ്്ിന്ലവണ്്ിസ
വിലശഷമായചിലത്ഞങ്്ൾ്്ക്്്നിർ്്മ്്ില്ക്ണ്്ത്
ണ്്്.ഫൈനൽ്്ഒര്ലോരാട്്മാണ്.ഞങ്്ൾ്്എല്്ാം
ഫമതാനത്്്നൽ്്കി.
എന്്ാൽ്്ൈലക്ത്നിയപ്ത്്ിക്്ാനാവില്്ല്ല്.ആ
ദ്യലോൾ്്മത്്രൈലക്ത്സ്വാധീനിക്്്കമന്്്എ
നിക്്റിയാമായിര്ന്്്.ആദ്യലോൾ്്വഴങ്്ിയല്പ്
ൾ്്ഞാൻ്്അൽ്്പ്്ംനിരാശനായി.എന്്ാൽ്്തീ
ർ്്ത്്്ംനിരാശനായിര്ന്്ില്്.ഞങ്്ൾ്്വളകരവള
കരഅട്ക്ത്ത്്ിയിര്ന്്്.മത്്രത്്ിൽ്്ആദ്യം
ലോൾ്്ലനടിയത്ഞങ്്ളായിര്ക്ന്ങ്്ില്ംഇലതസ്
ലോറിൽ്്ഞങ്്ൾ്്വിജയില്ച്കന'-ടച്്ൽ്്പറഞ്്്.
പിഎസ്ജിയ്കടപ്പതീക്്കൾ്്കനയ്മർ്്-എംബാ
ക്പ്എന്്ീസ്പ്്ർ്്സ്ഫ്പടക്്ർ്്മാരിലായിര്ന്്്.ഇ
ര്വര്ലടയ്ംപ്പകടനക്ത്ക്്്റിച്്്ംടച്്ൽ്്പ്പതിക
രിച്്്.'കനയ്മർ്്ക്്്മികക്ച്ര്ട്ർ്്ണകമ്്്ായിര്

ന്്്ഇത്.അവന്എല്്ാംഒറ്്യ്ക്്്കചയ്്ാൻ്്കഴിയി
ല്്.ജ്ഫലയികലപ്ൈഞ്്്കപ്്്ഫൈനലിലികലകാ
ൽ്്ക്്്ഴയ്ക്്്പര്ല്ക്റ്്ിട്്്ംഎംബാക്പ്കളിച്്ത്അ
ത്്്തമായാണ്കാണ്ന്്ത്.
ഞങ്്കൊര്ടീമാണ്.ഒര്താരത്്ിക്്്യ്ംകതറ്്
ല്്.ഞങ്്ള്കടടീമികനഓർ്്ത്്്അഭിമാനമ്ണ്്്.ഞ
ങ്്ൾ്്മികച്്പ്പകടനംപ്റക്ത്ട്ത്്ിക്ല്ന്്്പറയാ
ൻ്്ആർ്്ക്്്ംസാധിക്്ില്്.ഞങ്്ൾ്്ക്്്നിരാശയ്
ണ്്്.
ഇതിയ്ംമികച്്രീതിയിൽ്്അട്ത്്ക്യാംകപയ്നി
ൽ്്എത്്്കചയ്്ാനാക്കമന്്്ആലോചിക്്്ം'ടച്്ൽ്്
പറഞ്്്.പിഎസ്ജിമിഡ്ൈീൽ്്ഡർ്്ആൻ്്ഡർ്്കഹ
രീറയ്കടപ്പതികരണംഇങ്്കനയായിര്ന്്്'ഇ
ല്പ്ൾ്്ഉറങ്്്കയ്ംസംസാരിക്്്കയ്ംവിവരിക്്്
കയ്ംപ്പയാസമാണ്'.
മത്്രലശഷംകനയ്മർവിഷാദല്ത്കടഇരിക്്്ന്്
ചിപ്തംആരാധകരിൽവലിയ

പിഎസജ്ി ആരാധകർ
തെരവുിലിറങുുി
പാരിസ്:പിഎസ്ജിയ്കട50വർ്്ഷക്ത്കാത്്ിരിപ്്ികോട്
വിൽ്്ആദ്യമായികളിച്്ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഫൈനലിൽ്്ലോ
ൽ്്ല്ക്ണ്്ിവന്്ത്ആരാധകകരകണ്്ീരിലാഴ്ത്്ി.പിഎ
സ്ജിയ്കടലോൽ്്വിയിൽ്്നിരാശരായപിഎസ്ജിആരാധ
കർ്്പാരീസിൽ്്ആപ്കമംഅഴിച്്്വിട്്്.നിരവധിവാഹനങ്്
ളാണ്ആരാധകരായആപ്കമിസംഘംനശിച്്ിച്്ത്.വാഹന
ങ്്ൾ്്ക്്്തീകവക്്്കയ്ംഅടിച്്്തകർ്്ക്്്കയ്മായിര്ന്്്.
ഇതിക്്്ചിപ്തങ്്ൾ്്കഗറ്്ിഇലമജ്പ്റത്്്വിട്്ിട്്്ണ്്്.നിര
ത്്ിൽ്്പ്കസ്ഷ്്ിക്്്കയ്ംപിഎസ്ജിയ്കടപതാകയ്മ്
യർ്്ത്്ിമ്പ്ദാവാക്യങ്്ൾ്്മ്ഴക്്്കയ്ംകചയ്ത്കവന്്ാണ്
കഡയ്ലികമയ്ലിക്്്റില്പ്ർ്്ട്്്കൾ്്വ്യക്്മാക്്്ന്്ത്.ഇതിക്്്
ചിപ്തങ്്ള്ംഇത്ശരികവക്്്ന്്തരത്്ിലാണ്.ലോവിഡ്19
ഫവറസ്വ്യാപനത്്ിക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്പ്ൈഞ്്്തല
സ്്ാനനഗരത്്ിൽ്്ആള്കൾ്്ക്ട്്ംക്ടിനിൽ്്ക്്്ന്്തിന്
വിലക്്്ള്്സാഹചര്യത്്ിലാണ്പിഎസ്ജിആരാധകർ്്നി
രത്്്ഫകയടക്്ിയത്.സംഭവത്്ിൽ്്ആര്കടയ്ംഅറസ്്്്്
ലരഖക്പ്ട്ത്്ിയതായിറില്പ്ർ്്ട്്്കളില്്.ലോവിഡികനത്്്ട
ർ്്ന്്്ഫൈനൽ്്മത്്രത്്ില്ംആള്കകളപ്പലവശിപ്്ിക്്ാ
കതഅടച്്ിട്്ല്സ്്്ഡിയത്്ിലാണ്മത്്രംനടത്്ിയത്.

സുവാരസിനു
പോകാമെനു്ുപോൊൻ
ബാഴ്സലോണ:ബാഴ്സ
യ്ക്ക്പ്്ംസ്വാരസ്ഇനിഉ
ണ്്ാകില്്എന്്്ഉറപ്്ാക്ന്്്.
സ്വാരസിലോട്ബാഴ്സലോ
ണവിടാൻക്്ബിക്്്പ്തിയ
പരിശീലകൻകൊണാൾഡ്
ലോമാൻതക്ന്നിർല്ദ്ശംന
ൽകിയതായാണ്പ്തിയവിവ
രങ്്ൾ.ലനരക്ത്താൻക്്ബ്
വിടണംഎങ്്ിൽതല്ന്ട്ലന
രിട്്്പറയണംഎന്്്സ്വാര
സ്പറഞ്്ിര്ന്്്.ഇതിന്പി
ന്്ാകലയാണ്പ്തിയപരിശീ
ലകൻസ്വാരസികനകാര്യം
ലനരിട്്്അറിയിച്്ത്്്വാരസ്
തക്്്ടീമിൽഉണ്്ാകില്്എ
ന്്ാണ്ബാഴ്സലോണയ്കട
പ്തിയപരിശീലകൻലോമാ
ൻപറഞ്്ത്സ്വാരസ്,റാകി
റ്്ിച്,ഉംറ്്ിറ്്ി,വിഡാൽഎന്്ിവ
ർക്്്ഒക്ക്ക്്ബ്വിടാംഎന്്ാ
ണ്ലോമക്്്നിർല്ദ്ശം.സ്
വാരസ്അയാക്സിലലക്്്
ലോക്കമന്്ാണ്കര്തക്പ്ട്
ന്്ത്.സ്വാരസിനായിയ്
ലൊപ്്ികലപ്പമ്ഖക്്ബ്കൾ
എല്്ാംരംഗത്്്ണ്്്.2014ൽ
ആയിര്ന്്്സ്വാരസ്ബാ
ഴ്സലോണയിൽഎത്്ിയത്.
അവസാനആറ്സീസണ്ക
ളിൽകമസ്്ികഴിഞ്്ാൽബാ
ഴ്സലോണയ്കടഏറ്്വ്ംവലി
യതാരംസ്വാരസ്തക്ന്
ആയിര്ന്്്.
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വിേിമെേിരക്്്

SENSEX:38,799.08(+364.36)
NIFTY: 11,466.45(+94.85)

ഡോളര്് 74.19
യ്ഡോ 87.71
പൗണ്്് 97.32
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.56
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.22
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.36
കഡേേിയന്് 56.35
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.47
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 242.15
ഒമാേിേിയാല്് 194.58
സൗദിേിയാല്് 19.76
യ്എഇദിര്്ഹം 20.17
ഖത്്ര്് 20.41

രണ്്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്കടആപഗ്ഹത്്ിന്
െിറക് മ്ളച്്നപ്്ള്് ത്ശ്രില്് ഒര്

കപ്ോഫഷണല്്നൊച്്ിങ്കസ്്്ര്്രിറന്്്,
കപ്ോഫിനസ് സിഎംഎ കേ്ാംരസ് എന്്
സിഎംഎനൊച്്ിങ്കസ്്്ര്്.ഒല്്്ര്്സവ്നദ
ശി പര്വീണ്്ക്മാറം്അനഞ്്രിസവ്നദശി
എന്്.ജി.അന്പ്മാണ്ആസിഎംഎസ്
ഹ്ത്്്ക്്ള്്.ഈ നൊച്്ിങ് കസ്്്റിക്്്
അണിെറശിലപ്്ികളാണ്ഇര്വരം്.ച്ര്
ങ്്ിെോളകൊണ്്്വളരച്്യ്കടരടവ്ക
ളകെറിെകപ്ോഫിനസിക്്്വിജെകഥഇ
ങ്്കേ.

ക്്ാസ്മ്റിയിൽത്ടങ്്ിയസൗഹ്ദം
അന്പം്പര്വീണം്2004മ്തലഅധേ്ാ
രേരംഗത്്്ണ്്്.രലസ്്ാരേങ്്ളിലാെി
ബിനൊം വിദേ്ാരഥികളക്്് അക്്ൗണ്്ന
സി ക്്ാസ്കള രകകാരേ്ം കെയത്.്
2006ലസിഎംഎ(നൊസ്്്്്ആനഡ്മാകേ
ജ്കമ്്്്അക്്ൗണ്്ിങ)്നൊഴ്സ്(രഴെഐ
സിഡബ്്്യ്എഐ)രഠിക്്്ന്പ്ഴാണ്ഇര്
വരം്കണ്്്മ്ട്്്ന്്ത.്രഠേന്ത്കൊപ്്ംഒ
ര്മിച്്്വിവിധസ്്ാരേങ്്ളിലരഠിപ്്ിക്്്
കയം്കെയത്.്2009ലരണ്്്നരരം്സിഎം
എനൊഴ്സ്രാസാെി.രരസര്രവിശവ്ാസ
ന്ത്ടം്സഹകരണന്ത്ട്മാണ്ഇര്വ
രം്സിഎംഎഎന്്കടമ്്താണ്്ിെത.്രഠ
േനശഷംവിനദശത്്്ംസവ്നദശത്്്ംേിരവ
ധികൊഴിലഅവസരങ്്ള്്ലഭികച്്ങ്്ിലം്
അകൊന്്്ം സവ്ീകരിക്്ാകത ഇത്്രത്്ി
കോര്രരിശീലേനകപന്്്ത്്ിക്്്സാധേ്ത
കള്്മേസിലാക്്ിഈനമഖലെിനലക്്്കട
ക്്്കൊെിര്ന്്്ഇര്വരം്.

പര്ൊഫിൻസിപ്്്ത്ടക്്ം
രഠേനശഷംരണ്്്യ്വാക്്കളട്ത്്തീര്
മാേംകതറ്്ാക്കമന്്മ്നധാരണൊെിര്
ന്്്രലരക്്്ം.എന്്ാലമ്ന്്ില്ള്്ലക്്്േ
കത്്മ്റ്കകരിടിച്്്ഇവര്്ൊപത്ത്ടങ്്ി.
ത്ശ്രികലസ്നോക്്ണഇംഗ്്ീഷ്അധേ്ാര
കോെനഡവിഡ്പക്ിസാണ്നകാച്്ിങ്കസ
്്്റിന്കപ്ോഫിനസ്എന്്നരരിട്്ത.്"കപ്രാ
ഫഷണലസ്ഇനഫിോനസ'്എന്്ാണര
ഥം.2010ലത്ശ്രവടനക്്സ്്്്ാനഡികലവാ
ടക കകട്്ിടത്്ില 90ഓളം ക്ട്്ികള്മാെി
കപ്രാഫിനസിക്്്രജപത്ൊപത്ആരംഭിച്്്.
സിഎംഎനൊഴ്സിക്്്സാധേ്തകളജേ
ങ്്ളികലത്്ിക്്്കൊെിര്ന്്് ആദേ് ദൗ
തേ്ം.മികച്്റിസളട്്്ലഭിച്്നൊകടക്ട്തല
നരര കപ്ോഫിന്്സില്് എത്്ിത്്്ടങ്്ി.
2015ല ബിനൊമികൊപ്്ം സിഎംഎ രഠി
ക്്ാകമന്്്ള്് സാധേ്ത പര്നോജേകപ്്ട്
ത്്ാനതീര്മാേിച്്്.ഇനൊകടവിദേ്ാര്്ഥിക
ളഅറ്ന്്്നോളമാെി.

െരിരര്മംവേണം,
അധികെണംവേണ്്
ആറ് മാസംക്ട്ന്പ്ള രരീക്്യക്്്്
അനരക്്ിക്്ാം.ോല്പര്്പ്്ാൊണ്സിഎം
എരരീക്്എഴ്നതണ്്ത.്ആദേ്രണ്്്പര്്പ്്്
ജെിക്്്ന്്വര ഇ്്്ര മീഡിെറ്്് നോഗേ്ത
നേടം്.ഇ്്്രമീഡിെറ്്്നോഗേ്തനേടിെവ
ര്്ക്്്മ്ന്്്ംോലം്പര്്പ്്്കള്്ഉള്്കപ്്ട്ന്്
രഫേലരരീക്്എഴ്താം.രഫേല്്രരീ
ക്്രാസാക്ന്്വരാണ്സിഎംഎനോഗേ്
ത നേട്ന്്ത.് സിഎംഎ ഇ്്്ര മീഡിെറ്്്
നോഗേ്ത നേടിെവരക്്്ം കമ്്േികളില
നോലിലഭിക്്്ം.സിഎംഎഇ്്്രമീഡിെറ്്്
രരീക്്വിജെിക്്്ന്്വര്് ഒര്വരഷംഏ
കതങ്്ിലം്സ്്ാരേത്്ിലബന്്കപ്്ട്്നമഖ
ലെിലപര്വ്ത്്ിരരിെെംനേടണം.എന്്ാ
ലമാപത്നമരഫേലരരീക്്എഴ്താനക
ഴിയ.്മറ്്്ഉന്്തകപ്രാഫഷണലനൊഴ്സ്
കകളഅനരക്്ിച്്്സിഎംഎനൊഴസ്്രഠി
ക്്ാന്് കെലവ്ക്റവാണ.് 75000ന്ത്ളം
ര്ര കെലവില രഠേംപ്രത്്ിൊക്്ാം.
നൊഴ്സ്രാസാൊലരഠേകെലവ്രണ്്്മാ
സകത്്ശമ്്ളത്്ില്കട നേടാം. നൊഴ്സ്
രാസാക്ന്്വരക്്് ഫിോനസ,് അക്്ൗ
ണ്്ിങ്നമഖലകളിലാണ്നോലിലഭിക്്്ന്്
ത.്ഇന്്്ണലഓഡിറ്്ര,ഫിോന്്സ്ഓഫി
സര,െിലസ്്ാരേങ്്ളിലെീഫ്ഫിോന
സ്ഓഫിസരതസത്ികെിനലക്്്എത്്ാന
ഈനൊഴ്സില്കടസാധിക്്്ം.നൊസ്്്്്അ
ക്്ൗണ്്്്്്ജിഎസട്ിപര്ാകറ്്്ീഷണര്്എന്്ി
ങ്്കേസവ്ന്്മായം്നോലികെയ്്ാം.

േളർച്്യ്പടനാള്കൾ
ത്ശ്രില്്കെമ്്്ക്്ാവ്കസ്്്്നൊമസ്
ഓരത്്നോക്സ്െരച്്്ബില്്ഡിങ്്ിലം്പ്
തിെബസ്സ്്്്ാനഡിലേിന്്്തിര്വമ്്ാടി
നോക്ന്് വഴിക്്്ം കപ്ോഫിനസ്കേ്ാംര
സ്കള്് പര്വരത്്ിക്്്ന്്്. പ്തിെബസ്
സ്്്്ാനഡിന്സമീരംകപ്ോഫിന്്സിക്്്സവ്
ന്്ംകകട്്ിടത്്ിക്്്േിരമാണംപ്നോഗമി
ക്്്കൊണ.്ക്ന്്ംക്ളത്്്ംവളാനഞ്്രി
െിലം്നൊഴിനക്്ടം്ഈവരഷംകസ്്്റ്
കള്്ത്റന്്്.രാലക്്ാട,്കൊല്്ംഎന്്ിവിട
ങ്്ളികലകപ്ോഫിന്്സ്രഠേനകപന്്്ങ്്ള്്ഉ

ടന പര്വരത്്േം ആരംഭിക്്്ം.ഇനപ്്ള
ആകക 1200ഓളംവിദേ്ാര്്ഥികള്് കപ്ോഫി
ന്്സില്്രഠിച്്്കൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.

കയ്ാംെസ്പല്്യസ്്പമ്്്ിന്
രെ്വയ്യകഡിപ്്ാർട്്്പമ്്്്
സംസ്്ാേത്്ിക്്്വിവിധഭാഗങ്്ളില്്
േിന്്്ംകപ്ോഫിന്്സില്്വിദേ്ാര്്ഥികള്്രഠി
ക്്്ന്്്ണ്്്.നദശീെശരാശരിനെക്്ാള്്ഇര
ട്്ിൊണ്കപ്ോഫിന്്സികലവിജെശതമാേം.
വിജെിക്്്ന്്വര്്ക്്്കേ്ാംരസ്കപ്്യസ്്കമ
്്്്സൗകരേ്വം്ഒര്ക്്ിെിട്്്ണ്്്.കേ്ാംരസ്
കപ്്യസ്്കമ്്്ിോെിപര്നത്േകഡിപ്്ാര്്ട്്്കമ
ന്്്്ണ്്്.വിദേ്ാര്്ഥികള്്ക്്്നോസ്്്്ല്്സൗക
രേ്വ്മ്ണ്്്.

സിഎംഎയപ്ക്്പ്്ം
ബിവോംെഠിക്്ാം
നകവലം മ്ന്്് വരഷം രഠിച്്ാല ഒര്
കപ്രാഫഷണലഡിപഗ്ി,ക്കടബിനൊംബി
ര്ദവം്.പ്്സ്ട്വിന്നശഷമ്ള്്കപ്രാഫഷ
ണലനൊഴസ്്കളതാരതമേ്ംകെയ്്്നപ്്
ളരഠേരദരഘേ്ംക്റവ,്ക്റഞ്്കെല
വ,് വിവിധ സര്്ക്്ാര്് സക്ീമ്കളിലാെി
12000നത്്ളംര്രസ്നൊളരഷിപ്്്,രഠിച്്ി
റങ്്ിൊല്ടനനോലിഎന്്ിങ്്കേസിഎം
എനൊഴസ്ിന്പര്നത്േകതകനളകറൊണ.്റ
ഗ്ലരനൊഴസ്്എന്്രീതിെിലസിഎംഎ
യക്്ക്പ്്ംബിനൊമം്രഠിക്്ാനകപ്രാഫി
നസ്സിഎംഎകേ്ാംരസിക്്്ത്ശ്ര,ക്
ന്്ംക്ളം,വളാനഞ്്രി,നൊഴിന്ക്ട്കേ്ാം
രസ്കളിലഅവസരമ്ണ്്്.

വോസ്്്്്ആൻഡ്മാപനജപ്മ്്്്
അക്്ൗണ്്ൻസി(സിഎംഎ)
എന്്ാൽ
സവ്തപന്്്കരിെരഎന്്േിലെിലനൊ
സ്്്്്അക്്ൗണ്്നസിയ്കടസാധേ്തകനളകറ
ൊണ.്പ്്സട്്കഴിഞ്്ആരക്്്ംകടന്്്വ
രാവ്ന്്നമഖല.കമ്്േികള്കടഉതര്ാദേ
നസവേകെലവ്കളേിെപന്്്ിക്്്ന്്തിന്
ള്് മാരഗേിരനദശങ്്ള േലക്കൊണ്

നൊസ്്്്്ആനഡ്മാകേജക്മ്്്്അക്്ൗണ്്
ന്്്്കള്കട(സിഎംഎ)പര്ധാേദൗതേ്ം.ക
മ്്േിേിെമം,ജിഎസട്ിേിെമംത്ടങ്്ിെ
വപര്കാരവം്സിഎംഎകപ്രാഫഷണല്ക
ള്കട നസവേംഅേിവാരേ്മാണ.്രഠിച്്ിറ
ങ്്്ന്്വരക്്്സവ്കാരേ്നമഖലെിലസാധേ്
തകനളകറൊണ.് സരക്്ാര നമഖലെില
ഐഎഎസ,്ഐഎഫഎ്സ് മാത്കെില
ഇന്്്േന നൊസ്്്്്അക്്ൗണ്്നസി സരവീ
സ്മ്ണ്്്.യ്ജിസി നോഗേ്ത പര്കാരമ്ള്്
അധേ്ാരകനോലി,സവ്ന്്മാെിപര്ാകറ്്്ീസ്
ത്ടങ്്ിെവൊണ്മറ്്്വഴികള.അവസര
ങ്്ളഏകറയ്കണ്്ങ്്ിലം്നോഗേ്തയ്ള്്വ
രക്റവാണ.്ഇനസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്നൊസ്്്്്അ
ക്്ൗണ്്്്്്സ്ഒഫ്ഇന്്്േൊണ്(ഐസിഎ
ഐ)സിഎംഎനൊഴസ്്േടത്്്ന്്ത.്ഇന
സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്നൊസ്്്്്അക്്ൗണ്്്്്്സ്ഒഫ്ഇ
ന്്്േയ്കട(ഐസിഎഐ)അംഗീക്തസി
എംഎരഠേനകപന്്്മാണ്കപ്രാഫിനസ്സി
എംഎകേ്ാംരസ.്

വോഴസ്ിന്മ്ന്്്ഘട്്ം
ഫൗനണ്്ഷന / സരട്്ിഫിക്്റ്്് ഇനഅ
ക്്ൗണ്്ിങ്കടകേ്ീഷേ്നനൊഴസ്് (കേ്ാറ്്്)
ആണ്ആദേ്ഘട്്ം.ത്ടരന്്്ഇ്്്രമീഡിെറ്്്,
മ്ന്്ാംഘട്്ംരഫേല.

സർട്്ിഫിക്്റ്്്ഇൻഅക്്ൗണ്്ിങ്
പടകന്ീഷയ്ൻവോഴസ്്(കയ്ാറ്്്)
കാരേ്ക്്മതയ്ള്്അക്്ൗണ്്ന്്്്മാകര

വാരകത്്ട്ക്്്ന്്തിന്
ഇനസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്നൊസ്്്്്അക്്ൗണ്്്്്്സ്ഒ
ഫ്ഇന്്്േ (ഐസിഎഐ)വിഭാവേം കെ
യത്നൊഴസ്ാണിത.്ഏകതങ്്ിലം്പര്്പ്്ില
പ്്സട്്വിന്രഠിക്്്ന്്വരക്്്ംപ്്സട്്രാ
സാെവരക്്്ം ഡിപഗ്ിക്്് രഠിക്്്ന്്വര
ക്്്ംഈനൊഴസ്ിന്നെരാം.പ്്സട്്രരീ
ക്്രാസാെനശഷനമകേ്ാറ്്്രരീക്്എഴ്
താനസാധിക്്്.

പോേിഡിലം്യളർന്്ില്്
കൊവിഡ് കാലത്്്ം കാരേ്ക്്മമാണ്
കപ്രാഫിനസിക്്് പര്വരത്്േങ്്ള്്. "നോ
കഡ്ൗണആരംഭിച്്്രത്്ാംദിവസംഓണ
രലനക്്ാസ്കളആരംഭിച്്്.അത്കൊ
ണ്്്തകന്്ക്്ാസ്കകളല്്ാംപ്രത്്ിൊക്്ാ
നകഴിഞ്്്.ക്്ാസ്കളയ്ടയ്്ബ്ൊേലി
ല്കടഉളകപ്്കടക്ട്്ികള്്ക്്്ലഭേ്മാക്്്ന്്്
ണ്്്.ഇനപ്്ളവിവിധകസ്്്റ്കളിനലക്്്
ള്്പ്തിെഅഡമ്ിഷന്കള്്ഓണരലോ
െിപ്നോഗമിക്്്കൊണ.്കഴിഞ്്വരഷ
കത്്അപത്യം്അഡമ്ിഷനഇതിനൊടകം
ലഭിച്്ിട്്്കണ്്ന്്് പര്വീണം്അന്പം്രറ
ഞ്്്. ക്ട്തല്് വിവരങ്്ള്്ക്്്
www.profinz.com ബന്്കപ്്ട്ക.

സവൂരണം
38,560

കവളികച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,800
കവളികച്്ണ്് 15,400
കകാപര് 10,325-10,900
രിണ്്ാക്്്എകസ്ക്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്നറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്31,900
പ്തിെക്ര്മ്ളക് 30,900
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 33,900
ച്ക്്്മീഡിെം 28,500
ച്ക്്്കബസ്്്്് 30,000
മഞ്്ള്്ോടന്് ഇല്്
നസലം-ഈനറാഡ്7200-7700
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്േയ്് ഇല്്
അടയക്്്ഓള്്ഡ്29,000-30,000
രഞ്്സാര 3720
മ്ളക് 13,000-24,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
കെറ്രെര്് 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മ്തിര 3700
എള്്് 13,000-14,000
മല്്ി 7400-19,000
രച്്രിേമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജെ)3400- 3500
ജാതിക്്കതാണ്്ന്്(കിനലാ)200-220
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിനലാ)

380-400
ജാതിരപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കിനലാ)

1000-1100
പഗ്ാമ്്്(കിനലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5നപ്ഗഡ്
11,700-12,500

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4നപ്ഗഡ്13,000
ഒട്്്രാല്് 7500
ലാറ്്കസ്് 7700

സവ്ര്്ണം 38,560
രാംഓെില്് 8520

ഇത,്സൗഹ്ദത്്ിന്്്വിജയകഥ

മം്രബ:വേ്ാരാരആഴെ്
യ്കടആദേ്ദിേത്്ില്്ഓ
ഹരിസ്െികകള്്മികച്്
നേട്്ത്്ില്് നല്്സ് കെ
യത്.്േിഫറ്്്ി11,450ന്മ്
കളികലത്്ി.കസന്്കസക്
സ്364.36നോെി്്്്നേട്്
ത്്ില്് 38,799.08ലം് േി
ഫറ്്്ി94.85നോെനറ്്ഉെ
ര്്ന്്് 11,466.45ല്മാണ്
വേ്ാരാരംഅവസാേിപ്്ി
ച്്ത.്
ബിഎസഇ്െികല1,500
കമ്്േികള്കടഓഹരിക
ള്്നേട്്ത്്ിലം്1109ഓഹ
രികള്് േഷ്്ത്്ില്മാെി
ര്ന്്്.136ഓഹരികള്്ക്്്
മാറ്്മില്്.ബാങ്്്,വാഹേം,
എഫഎ്ംസിജി, നോഹം
ത്ടങ്്ിെ വിഭാഗങ്്ളി
കലസ്െികകള്് നേട്്മ്
ണ്്ാക്്ി. ഐടി, ഫാര്്മ
സ്െികകള്് േഷ്്ത്്ില്
മാണ് നല്്സ് കെയത്ത.്
ബിഎസഇ് മിഡ് കേ്ാപ്
സ്െിക0.4ശതമാേവം്
സ്നൊള്് കേ്ാപ്സ്െിക
1.6ശതമാേവം്ഉെര്്ന്്്.

ഓഹരിവിപണി
ണനടുുതുുിൽ

ത്ശ്ര്്:കൊവിഡിക്്്മറവില്്നകരളത്്ികല
രണ്്്നകപന്്്കോത്നമഖലസ്്ാരേങ്്ള്്ക്ടി
അടച്്്പ്ട്്ാന്്േീക്്ം.പ്ല്്ഴിെികലനകരളല
ക്്്മി മില്്്ംആമ്്ല്്്രികലഅളഗപ്് കടക്സ്
രറ്്ല്മാണ് നകപന്്്സര്്ക്്ാര്്രക ഒഴിൊന്്
പശ്മിക്്്ന്്ത.്സംസ്്ാേസര്്ക്്ാരിന്കീഴില്
ള്്തം് സഹകരണനമഖലെില്ള്്ത്മാെ എ
ല്്ാമില്്്കളം്നമെില്്ത്റന്്ിര്ന്്്.
നോകഡ്ൗണികേത്്്ടര്്ന്്്അഞ്്്മാസം
മ്മ്്ാണ്പ്ല്്ഴിെികല നകരള ലക്്്മി മില്്്ം
ആമ്്ല്്്രികലഅളഗപ്്കടക്സ്രറ്്ലം്അട
ച്്ിട്്ത.്ഇത്ത്റക്്ാന്്നകപന്്്സര്്ക്്ാരി്്്കട
ക്സ്രറ്്ല്് മപന്്്ാലെത്്ിക്്് ഉത്്രവ് ഇറ
ങ്്ിെിട്്ില്്.മം്രബമാര്്ക്്റ്്്സജീവമാൊല്്
മില്്്കള്്ത്റക്്്കമന്്ാണ്നേരന്ത്മാകേ
ജക്മ്്്്രറഞ്്ിര്ന്്ത.്മം്രബമാര്്ക്്റ്്്സ
ജീവമാെിട്്്ംമില്്്കള്്ത്റക്്്ന്്ില്്.മില്്ില്്്

ള്്മ്ഴ്വന്്ന്റ്്്ക്്്ംഉടന്്വിറ്്്കാലിൊക്്
ണകമന്്ാണ് മാകേജക്മ്്്് േിര്്നദശം. ോഷ
ണല്്കടക്സ്രറ്്ല്്നൊര്്പ്്നറഷക്്്മില്്്ക
ള്്വില്്ക്്ാോണ്േീക്്കമന്്്കൊഴിലാളിക
ള്്രറയ്ന്്്.അഞ്്്മാസമാെിമ്ന്്ികോന്്്
നവതേമാണ്ലഭിക്്്ന്്ത.്മില്്ഉടന്്ത്റന്്ി
കല്്ങ്്ില്്മില്്പര്വര്്ത്്ിക്്ാത്്തിോല്്െപന്്്
ങ്്ള്കടത്ടര്്പര്വര്്ത്്േംസാധേ്മാകാകതവ
രാനം്സാധേ്തയ്കണ്്ന്്്കൊഴിലാളികള്്ര
റയ്ന്്്.
ലക്്്മിമില്്ില്്271സ്്ിരംകൊഴിലാളികളം്
168 ദിവസനവതേക്്ാരം് 50ഓഫിസ്ജീവേ
ക്്ാര്മടക്്ം489കൊഴിലാളികള്ണ്്്.അളഗപ്്
മില്്ില്്287സ്്ിരംകൊഴിലാളികളം്197ദിവ
സനവതേക്്ാരം്52ഓഫിസ്ജീവേക്്ാര്മട
ക്്ം536കൊഴിലാളികള്ണ്്്.അന്ബന്്കൊ
ഴിലാളികള്്ഇതിനലകറവരം്.

റടകൂപറൂൂൂൂലൂൂമിലൂൂൂകളൂൂ
പകറൊഴിയാനൂൂകകനദൂൂൂസരൂൂകൂൂാരൂൂ

വാഴകൂൂൂളംപപോപൂൂിളകരൂൂഷകരൂൂ
450കോടിരൂപയൂറടകടറകൂൂണിയിലൂൂ
കൊച്്ി: കൊവിഡ്ദ്രിതംവിതച്്്കടകക്്
ണിെിലാെരരോപ്്ിള്്കര്്ഷകന്്ആെവ
േസവ്നദശി കക.കക.അേില്്ആത്്ഹതേ്
കെയത്തിന്രിന്്ാകലഅനദ്്ഹംഅംഗമാ
െിര്ന്്ഓള്്നകരളാരരോപ്്ിളഫാര്്നമ
ഴ്സ് അനോസിനെഷന്് സമരരരിരാടിക
ള്്കക്്ര്ങ്്്ന്്്.
നകപന്്്സംസ്്ാേസര്്ക്്ാര്കള്്ഉടേടി
ആവശേ്മാെ േടരടികള്് രകക്ക്ണ്്ി
കല്്ങ്്ില്്വാഴക്്്ളംനകപന്്്ീകരിച്്്ള്്രര
ോപ്്ിള്് നമഖല ക്ട്തല്് ആത്്ഹതേ്ക
ള്്ക്്്സാക്്്േംവഹിക്്്കമന്്്ംഫാര്്നമഴ്
സ് അനോസിനെഷന്് മ്ന്്റിെിപ്്് േ
ല്്കി.50ലക്്ന്ത്ളംര്രയ്കടബാധേ്ത
ൊണ്അേിലികേആത്്ഹതേ്െിനലക്്്േ
െിച്്കതങ്്ില്്ഈ നമഖല കൊത്്ംഏതാ
ണ്്്450നൊടിര്രയ്കടകടകക്്ണിെിലാ
കണന്്്രരോപ്്ിളഫാര്്നമഴ്സ്അനോ
സിനെഷന്്പര്സിഡ്്്്ജെിംസ്നോര്്ജ്ര
റഞ്്്.
രാട്്ത്്ികേട്ത്്ഭ്മിെിലാണ്വാഴക്്്
ളം നമഖലെികല ഭ്രിരക്്ം ക്ഷിക്്ാരം്

രരോപ്്ള്്ക്ഷിേടത്്്ന്്ത.്ബാങ്്്ക
ള്്,മറ്്്ധേകാരേ്സ്്ാരേങ്്ളില്്എന്്ിവ
െില്്േിന്്്ള്്വായര്കകളആപശ്െിച്്ാണ്
രാട്്ത്്്കയം് ക്ഷിക്്ാവശേ്മാെ പര്വ
ര്്ത്്േമ്ലധേവം്നൊട്്ക്്്ഷിനമഖലെി
കല ഉെര്്ന്് കൊഴില്്കച്്ലവം് ഇവര്് ക
കണ്്ത്്്ന്്ത.് 2018, 2019 വര്്ഷങ്്ളികല
പര്ളെങ്്കളത്്്ടര്്ന്്്ണ്്ാെക്ഷിോശം,
വിളകവട്ക്്ാന്് കഴിൊതിര്ന്്ത,് ഡിമാ
ന്്ഡ്ഇടിവ്എന്്ിവമ്ലമ്ണ്്ാെവിലത്്
കര്്ച്്യ്കടക്്ീണം2020കലറമദാന്്മാസ
ത്്ിലാരംഭിച്്സീസനോകടഒര്രരിധിവ
കരരരിഹരിക്്ാകമന്്പര്തീക്്െിലാെിര്
ന്്് കര്്ഷകകരന്്് ജെിംസ് നോര്്ജ് രറ
ഞ്്്.എന്്ാല്്മാര്്ച്്്മാസത്്ികലകൊവി
ഡ്നോകഡ്ൗനോകടകാരേ്ങ്്ള്്തകിടംമ
റിഞ്്്. കിനോയക്്്് 23-24ര്ര ഉതര്ാദ
കച്്ലവ്ള്്രരോപ്്ിളവില2.5-5ര്രേി
ലവാരത്്ിനലക്്്ക്പ്്്ക്ത്്ി.ആഭേ്ന്്ര
വിരണിെികല ഡിമാന്്ഡ് തകര്്ച്്യം് ഉ
ന്ത്രന്്്േന്്വിരണിെിനലക്്്രരോപ്്ി
ള്്കെറ്്ിനപ്്കാന്്സാധിക്്ാകതവന്്തം്

നെര്്ന്്്പര്തിസന്്ിഗ്ര്തരമാക്്ി.
ഈരശ്്ാത്്ലത്്ില്്2018വകരമികച്്
തിരിച്്ടവ് െരിപത്മ്ള്് കര്്ഷകര്കട വാ
യര്കള്്എഴ്തിത്്ള്്്ക,പര്വര്്ത്്േമ്ല
ധേത്്ിോെി പ്തിെ രലിശരഹിത വാ
യര്കള്്േല്്ക്ക,25ര്രഎന്്േിരക്്ി
ല്്രരോപ്്ിളിന്താങ്്്വിലേിശ്്െിക്്്
ക,രരോപ്്ിളില്്േിന്്്ള്്വിവിധമ്ലേ്
വര്്ധിത ഉതര്ന്്ങ്്ള്് േിര്്മിക്്്ന്് യ്
ണിറ്്്കള്്അടിെന്്രമാെിപര്വര്്ത്്േസ
ജ്്മാക്്്കഎന്്ിവൊണ്ഫാര്്നമഴ്സ്അ
നോസിനെഷക്്്ആവശേ്ങ്്ള്്.ഇത്കാ
ണിച്്്നകപന്്്,സംസ്്ാേസര്്ക്്ാര്കള്്ക്്്
രലതവണേിനവദേങ്്ള്്േല്്കിെിട്്്ംഒ
ര്േടരടിയം്ഉണ്്ാെികല്്ന്്്ഫാര്്നമഴ്സ്
അനോസിനെഷന്് ഭാരവാഹികള്് രറ
ഞ്്്.
ഈ രശ്്ാത്്ലത്്ിലാണ്അനോസി

നെഷന്്ഈആവശേ്ങ്്ള്മാെിസംസ്്ാേ
രഹനക്്ടതികെസമീരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അ
നോസിനെഷന്് ആരംഭിക്്്ന്് സമരരരി
രാടികള്കടത്ടക്്മാെി ഇന്്് വാഴക്്്ളം

ക്ഷിഭവന്മ്ന്്ില്്ധര്്ണേടത്്്കമന്്്ം
ഭാരവാഹികള്്അറിെിച്്്.
കൊവിഡ്ഭീഷണികെത്്്ടര്്ന്്്അതിഥി
ക്ത്ഴിലാളികള്്ക്ട്്മാെി സവ്നദശങ്്ളി
നലക്്്നോെതം്ഈനമഖലയക്്്്കേത്്
തിരിച്്ടിൊെി. മറ്്് കാര്്ഷിക നമഖലകകള
അനരക്്ിച്്്600ര്രഎന്്ഉെര്്ന്്ക്ലി
ൊണ്ഈരംഗത്്്ള്്ത.്ഒര്കഹകറ്്്റില്്
വര്്ഷം5മ്തല്്8വകരകൊഴിലാളികള്്ക്്്
330കൊഴില്്ദിേങ്്ളാണ്രരോപ്്ിളക്
ഷിസ്ഷ്്ിക്്്ന്്ത.്അങ്്കേഒര്കഹകറ്്്റി
ല്്240നരര്്ക്്്കൊഴില്്േല്്ക്ന്്്.േില
വില്്18,000-ഓളംകഹകറ്്്റിലാണ്സംസ്്ാ
േത്്് രരോപ്്ിള്് ക്ഷി േടക്്്ന്്ത.്
5000ത്്ിന്നമല്് കര്്ഷകര്്ഈ രംഗത്്്
ണ്്്.പര്തിവര്്ഷം5.4ലക്്ംടണ്്രരോപ്്ി
ളാണ്ഉതര്ാദിപ്്ിക്്്ന്്ത.്കഴിഞ്്8-10വ
ര്്ഷമാെി വര്്ഷം നൊറം് ശരാശരി 1250
നൊടിര്രമതിയ്ക്്്ന്്രരോപ്്ിളാണ്
ഇങ്്കേഉതര്ാദിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ഒര്കഹകറ്്്
റിന്ഏതാണ്്്6.25ലക്്ംര്രഉതര്ാദേ
കച്്ലവ്വരം്.

മൂനൂൂിരടൂൂിറെകകൂൂഡൂ
കേടൂൂവൂമായി
പരൂൂപൂൂിളൂൂ

കൊച്്ി:മ്ന്്േിരബയ്്ട്്ിഇ-കൊ
നമഴ്സ്പ്്ാറ്്്നോമാെരര്്പ്്ിള്്,
ഇന്്്േെികലഏറ്്വം്വലിെഓ
ണ്്രലന്്ബയ്്ട്്ിവിരണേനമ
ളെില്്മ്ന്്ിരട്്ികറനക്്ഡ്നേ
ട്്ംരകവരിച്്്.ഓഗസ്്്്്ആദേ്വാ
രംസംഘടിപ്്ിച്്യ്സര്്രജിസ്
നപ്ടഷേിലം്മ്ന്്ിരട്്ി കറന്ക്
ഡ് വര്്ധേവാണ് നരഖകപ്്ട്
ത്്ിെത.് രര്്പ്്ിളിക്്് ഓ
ണ്്രലന്്ബയ്്ട്്ിവിരണേനമ
ളെില്്15,000ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ക്്്
മ്ന്്ിരട്്ി- ഉെര്്ന്് ഡിസ്കൗ
ണ്്ാണ്ഓഫര്്കെയത്ിര്ന്്ത.്
സൗന്്രേ്ഉതര്ന്്ങ്്ള്കടവി
പ്ലമാെനപ്ശണിൊണ്രര്്പ്്ി
ള്് ഒര്ക്്ിെിര്ന്്ത.് രര്്പ്്ിളി
ക്്്എക്സ്ക്്്സിവ്പബ്ാന്്ഡ്
കളാെ, ഗ്ഡ് രവബ്സ,് ആ
ല്്പ്സ്ഗ്ഡ്കേസ,്എന്്രവ
നബ,നസ്്്്കവ്ിര്്ക്്ിഎന്്ിവയം്
പര്ശസത് നോനൊത്്ര പബ്ാ
ന്്ഡ്കളാെ നമബരല്്ന്് എ
ന്്രവ,എല്്ഒറീല്്രാരീസ,്ദി
നഫസ്നോപ്്്എന്്ിവയം്അ
തില്് ഉള്്കപ്്ട്ന്്്. മ്ലേ്ത്്ി
ലം്വേ്ാപത്ിെിലം്300ശതമാ
േംരകവരിക്്ാന്്കഴിഞ്്താ
െിരര്്പ്്ിള്്സഹസ്്ാരകനം്
സിഇഒയ്മാെമേീഷ്തനേജര
റഞ്്്. പര്തിമാസശരാശരിര
ത്്്ശതമാേംവളര്്ച്്.പ്തിെ
യ്നസഴ്സിന് ക്ട്തല്് അഭി
കാമേ്ം കമ്്േിയ്കട എരലറ്്്
അംഗതവ്മാണ.്ഐഎച്്്ബിവി
രണേനമളെില്്വേ്ാരാരമ്ലേ്
ത്്ിക്്്20ശതമാേവം്സംഭാ

വേഎരലറ്്്വിഭാഗത്്ില്്േി
ന്്്ള്്താണ.്വിപ്ലമാെഉതര്
ന്് നപ്ശണി, ഉരനോക്്ാക്്
ള്്ക്്്ള്്വിസമ്െകരമാെഓഫ
റ്കള്്,കഡലിവിറിെികലസമെ
േിഷഠ്എന്്ിവൊണ്ഓനോഉ
രനോക്്ാവിക്്്യം്നോപ്്ിങ്
അന്ഭവംഅവിസമ്രണീെമാ
ക്്്ന്്കതന്്്ം അനദ്്ഹം രറ
ഞ്്്.
രണ്്ാംകിട,മ്ന്്ാംകിടവിര
ണികളില്്േിന്്്ള്്ഓര്്ഡര്്75
ശതമാേംകറന്ക്ഡ്നേട്്ത്്ി
കലത്്ി. രര്്പ്്ിളിക്്് ഓ
ണ്്രലന്്,ബയ്്ട്്ി,നൊസ്കമറ്്ി
ക്ഉതര്ന്്വിലപ്്േെിലം്വ
ര്്ധേവ്ണ്്ാെി. നമയക്്്്അപ്്്
വിഭാഗത്്ില്്472ശതമാേംവ
ര്്ധേവം്സ്കിന്്കകെര്്വിഭാ
ഗത്്ില്്282ശതമാേവം്പര്തി
മാസവര്്ധേവാണ്നരഖകപ്്ട്
ത്്ിെത.് എരലറ്്് ആണ് ര
ര്്പ്്ിളിക്്്ഉരനോക്്്നപ്രാപഗ്ാ
മില്് പര്ധാേം. പഫ്ീ നോപ്്ിങ,്
ക്ട്തല്്  ഓഫറ്കള്്, ഡിസ്
കൗണ്്്കള്്, ഏര്്ളി-നബര്്ഡ്
ആക്സസ,്കസ്്്്മര്്സര്്വീസി
ല്്മ്ന്്ഗണേ,കമമ്്ര്്ഷിപ്്്പഫ്ീ
ബീസ,് രമല്് നറ്്്്ണ്് റിവാ
ര്്ഡ്സ്എന്്ിവകെല്്ാംഎരല
റ്്ിക്്് സവിനശഷതകളാണ.്
നോള്്ഡ് മാന്് സാഷ്സ,് കവ
ര്്ലിന്്കവസ്്്്്,ബ്്്ം കവന്്നെ്വഴ്
സ,്ഐവികേ്ാപ്കവന്്നെഴ്സ,്
കജഎസഡ്ബയ്് കവന്്നെഴ്സ്
എന്്ിവര്്ക്്്രര്്പ്്ിളില്്േിനക്്
രമ്ണ്്്.

കെഎസ്യുഎമുുും
വാധവുാനിഫൗണടുുഷനംു
ണേരുുകനുുരുകുുുനുു"സഹായത'
കൊച്്ി:കൊവിഡ്മാഹാമാരികെത്്്ടര്്ന്്്ണ്്ാെപര്തിസന്്ിെില്്സാമ്്ത്്ിക
പര്തിസന്്ിനേരിട്ന്്കെറ്കിടബിസിേസ്സംരംഭകര്്ക്്ാെിനകരളസ്്്്ാര്്ട്്പ്്്
മിഷനം്വാധവ്ാേിഫൗനണ്്ഷനം്നെര്്ന്്്"സഹാെത'എന്്നരരില്്പര്നത്േകര
രിരാടിേടത്്്ന്്്.ഇന്്്ഉച്്യക്്്്2.30മ്തല്്4മണിവകരൊണ്രരിരാടിയ്കട
കവര്്െവ്ല്്നോഞ്്്.http://bit.ly/SahayataProgram എന്്ലിങ്്ില്്രജിസ്്്്ര്്കെയത്്ര
രിരാടിെില്്രകങ്്ട്ക്്ാം.
പര്തിസന്്ിെില്്േിന്്്കരകെറ്ന്്തികേക്്്റിച്്്വിദഗധ്ര്്േല്്ക്ന്്സൗജ
േേ്ബിസിേസ്ഉരനദശങ്്ള്്,പ്തിെസാധേ്തകള്്എന്്ിവസംരംഭകര്മാെിര
ങ്്്വയക്്്്കൊണ്കെയ്്്ന്്ത.്സഹാെതരദ്്തിവഴിരാജേ്ത്്ാകമാേംഒര്ല
ക്്ംകൊഴിലവസരങ്്ള്്സ്ഷ്്ിക്്്കൊണ്ലക്്്േം.പ്തിെകൊഴില്്നമഖലകള്്
കകണ്്ത്്ല്്,മ്ലധേത്്ില്്ക്റവ്വര്ത്്ല്്,സ്്ിരകെലവ്കള്്ക്റയക്്്്ന്്
തിന്ള്്വഴികള്്ത്ടങ്്ിെവഈരരിരാടിെില്കടസംരംഭകര്്ക്്്ലഭിക്്്ം.
സപ്ട്ാറ്്ജിക്ഗേ്ാനരജ്സഹസ്്ാരകന്്നശഖര്്കൊരരസവ്ാമി,കണകറ്്്പ്സ്്ാ
രകയം്സിഇഒയ്മാെവീണക്മാര്്,പബ്ിഡജ്്സര്്വീസസ്സിഎഫഒ്രനമഷ്ജെ
രാമന്്,വാധവ്ാേിഅഡവ്ാന്്്ജ്ദക്്ിനണന്്്േനമധാവിരാഹ്ല്്സവ്ര്്ത്ടങ്്ിെ
വര്്രരിരാടിെില്്രകങ്്ട്ക്്്ം.



കൊച്്ി:ജില്്യികലപ്തിയക
കണ്്യന്കമന്്്് ബോണ്കള
പര്ാഥമികസമ്്രക്്രട്്ികക്്്
പ്റത്്്ള്്പ്തിയബോഗിക
ള്കെഎണ്്കത്്ആസര്ദമാ
ക്്ി നെപ്്ാക്്ാനജില്്ാകല
കറ്്്രഎസ.്സ്ോസികന്്്അ
ധയ്ക്്തയിലബെരന്്കൊൈി
ഡ്അൈബോകന ബോഗത്്ി
ലതീര്മാനമായി.

ഒര്പര്ബദേംകകണ്്യന്കമ
ന്്്്ബോണായിനിശ്്യിച്്ാല
ഏഴ്ദിൈസത്്ിന്ബേഷംപര്
ബദേകത്്സ്്ിതി ൈിലയിര്
ത്്്ം.മ്നപ്ബോഗംസ്്ിരീ
കരിച്്ൈയ്ക്്ിയ്കെസമ്്രക്്
രട്്ികക്്് പ്റത്്്ള്് ആര
കക്്ക്്ിലം്ഈകാലയളൈില
ബോഗംസ്്ിരീകരിച്്ാലപര്ബദ
േം കകണ്്യക്മന്്്് ബോണാ
യിത്െരം്.ഉറൈിെംൈയ്ക്്മാ

ക്്ാകതഒരാളക്്് കൊൈിഡ്
19സ്്ിരീകരിച്്ാലകമഡിക്്
ലഓെീസറ്കെബനത്തവ്ത്്ി
ലപര്ാഥമികസമ്്രക്്രട്്ിക
തയ്്ാറാക്്്ം.

കൊലീസ്ബസ്്്്ഷനേൗസ്
ഓെീസരസമ്്രക്്രട്്ികത
യ്്ാറാക്്ാനആൈേയ്മായസ
ോയങ്്ളനലകം്.പ്രത്്ി
യായരട്്ികജില്്അബോറിറ്്ി
ക്്്സമരപ്്ിക്്്ം.ക്ടം്ബാംഗ
ങ്്ളഉളപ്്കെ പര്ാഥമികസ
മ്്രക്്രട്്ികയിലഉളകപ്്ട്്
എല്്ാൈരം്14ദിൈസംകവ്ാറ
വന്്്നിലകഴിയണം. കവ്ാറ
വന്്്നരാലിക്്്ന്്്കണ്്ന്്്
ആരആരെിഉറപ്്ാക്്ണം.നി
രീക്്ണത്്ിലകഴിയ്ന്്ആ
ള്കള്കെഅന്ൈാദബ്ത്കെ
ൈീെിന്മ്ന്്ില സമ്േത്്ി
കന്്്നന്്ക്്ായിഞങ്്ളകവ്ാ

റവന്്്നിലകഴിയ്ന്്്എന്്
ബൊസ്്്്ര രതിക്്ണം. നിരീ
ക്്ണത്്ില കഴിയ്ന്്ൈര
ക്്്അൈേയ്സാധനങ്്ളലഭി
ക്്്ന്്്കണ്്ന്്്ം ഉറപ്്് ൈര്
ത്്ണം ഈ സ്്ലങ്്ളില
ബോഗലക്്ണമ്ള്്എല്്ാൈ
രം്രരിബോധനക്്്ൈിബധയ
രാക്്്ന്്്കണ്്ന്്്ൈാരഡ്െീ
മ്കള ഉറപ്്് ൈര്ത്്
ണം.പര്ാഥമികസമ്്രക്്രട്്ി
കക്്്പ്റത്്്ള്്ക്ട്തല
ബരരക്്്കൊൈിഡ്19സ്്ിരീ
കരിച്്ാലസാേെരയ്ംൈില
യിര്ത്്ിവമബപ്ൊകകണ്്
യനകമന്്്്അകല്്ക്്ിലൈാര
ഡ്കകണ്്യന്കമന്്്്നെപ്്ാ
ക്്ണം.

സിറ്്ി ബൊലീസ് കമ്്ീഷ
ണരൈിജയ്സാക്്കറ,റ്റ
ലഎസര്ികക.കാരത്്ിക,്

ഡിസിരിജി.പ്ങ്്്ഴലി,ജില്്ാ
കമഡിക്്ല ഓെീസര ബോ. 
എന.കകക്ട്്പ്്ന,ബദേിയാ
ബോഗയ് ദൗതയ്ംജില്്ാ കപ്ൊജ
കറ്്്്ഓെീസരബോ.മാതയ്്സ്

ന്ബമ്്ലി, ജില്്ാസരകൈയ്ല
നസ്ഓെീസര ബോ. പേ്ീബദ
ൈി എസ് എന്്ിൈര ഓൺ
വലന മീറ്്ിംഗില രകക്്ട്
ത്്്.
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രറവ്ർനഗരസഭയിൽവനിതാ
രജഎൽജിപര്്പ്്്ര്രീകരിച്്്
രറവ്ര:രറവ്രതാല്ക്്ിലകപ്്ട്്ൈനിതാക്ട്്ായമ്കളക്്്
ഭ്മിഈെില്്ാകതരറവ്രതാല്ക്്്സേകരണകാരഷിക
പഗ്ാമൈികസനബാക്്്കജഎലജിബോൺനലക്ന്്തികന്്്
ഭാഗമായിരറവ്രനഗരസഭയികലആദയ്പര്്പ്്ികന്്്ര്രീകര
ബോദഘ്ാെനംരറവ്ത്്റോജിറയ്കെൈസതിയിലകൈച്്്
രറവ്രനഗരസഭകെയരമാനപര്ദീപ്ബോപ്്ിലനിരൈേി
ച്്്.ബാക്്്പര്സിഡന്്്്എ.ഡി.ദിലീപക്്മാരഅധയ്ക്്തൈേി
ച്്്.ഭരണസമിതിഅംഗങ്്ളായെി.എ.നൈാസ,്രി.രി.ബോയ,്
ബാക്്്കസപക്ട്്റിഎ.കക.മണി,കൺൈീനരബിന്്്എന്്ിൈര
പര്സംഗിച്്്.െിപത്ം:കാരഷികപഗ്ാമൈികസനബാക്്ികന്്്രറ
വ്ര നഗരസഭയികല കജഎലജി പര്്പ്്ികന്്് ര്രീകരണം
ബോഗംഉദഘ്ാെനംനഗരസഭകെയരമാനപര്ദീപ്ബോപ്്ില
നിരൈേിക്്്ന്്്.

സൗജനയ്ഓണക്്ിറ്്്
വിതരണംത്ടങ്്ി

രറവ്ര: രറവ്ര കൈസ്്്്്
ബൊ -ഓപ്്ബററ്്ിവ് ബാക്്്
ആര 130 അംഗങ്്ളക്്ാ
യി അരിയം് കൈളികച്്ണ്്
യം്ഉളകപ്്കെ13ഇനങ്്ള്
ള്്ഭക്്്യധാനയ്കിറ്്്സൗജ
നയ്മായി ൈിതരണം ത്െ
ങ്്ി.ബാക്്്പര്സിഡന്്്്എം.
കജ.രാജ്ൈികന്്് അധയ്ക്്
തയിലനെന്്െെങ്്ിലൈി.
ഡി.സതീേന എംഎലഎ
ൈിതരബോദഘ്ാെനം നെ
ത്്ി.മ്നഎംരികക.രി.ധ
നരാലന,അസി:രജിസപ്െ്ാ
ര ൈി.ബി.ബദൈരാജന, കസ
പക്ട്്റികകഡികെസ്്ിഎന്്ി
ൈരസംസാരിച്്്.

ചൊത്യോഗം
നടത്്ി

രറവ്ര: ആള ബകരള ഓ
ബട്്കൺസളട്്ന്്്്രറവ്ര
യ്ണിറ്്് കൊത്ബോഗം
കൊൈിഡ് മാനദണ്്ങ്്ള
രാലിച്്്ക്െി.ഐഎനെി
യ്സിസംസ്്ാനകസപക്ട്്
റിസാജ്ബോമസ്ഉദഘ്ാെ
നംകെയത്.്ഡി.രാജ്ക്മാ
ര, ബോബിരഞ്്ിക്്ാരന
എന്്ിൈരസംസാരിച്്്.പ്
തിയ ഭാരൈാേികളായി
ബോബിരഞ്്ിക്്ാരന-പര്
സിഡന്്്്, എം.എ.ജലീല-
വൈ.പര്സിഡന്്്്,കജ.ജ.്ൈ
രഗീസ്-ജന:കസപക്ട്്റി,രി.
സി.ബോസഫ് ബോ:കസപക്ട്്
റി,മന്ക്ഞ്്്ബോന-പെ്ഷ
റരഎന്്ിൈകരകതരക്ഞ്
ട്ത്്്.

ആന്ക്ലയ്ങ്്ൾ
ചവബിനാര്്

കളമബേരി: രട്്ികജാതി-ൈ
ര്്ഗ ൈിദയ്ാരഥികള്കെ ആ
ന്ക്ലയ്ങ്്കളയം്അൈസ
രങ്്കളയം് സംബന്്ിച്്്
കൊച്്ിോസപ്ത്സാബക്്തി
കസര്്ൈകലാോലഈകവ്
ല്്ഓപ്്ര്്െയ്്ണിറ്്ി കസല്്
സംഘെിപ്്ിക്്്ന്്സംസ്്ാ
നതലകൈബിനാര്്25ന്10
മണിക്്് ക്സാറ്്് വൈസ്
ൊന്്സലര്്ബോ.കക.എന്്.
മധ്സ്ദനന്് ഉദഘ്ാെനം
കെയ്്്ം. ബോ.േേിബോരാ
ലന്്,എം.എസ.്സ്നില്്ക്
മാര്്,ജയപ്േ്ീക്മാര്്,ലിസ.
കജ.മങ്്ാട്്്ര്്,കപ്രാെ.ആര്്.
േേിധരന്്, ജി.അനില്്ക്
മാര്്, ബോ.സ്ബരപന്്്ന്് കെ
റ്ബൊെന്്, സി.എ.നസീര്്
ക്ഞ്്്എന്്ിൈര്്രകക്്ട്
ക്്്ം. ബെബരണ്് ലിക്്്
http://meet.google.com/tpi-
azyo-gvr.

യോഗമ്ക്്ിയം്
ചവബിനാര്്

കളമബേരി: കൊച്്ി ോ
സപ്ത്സാബക്്തികസര്്ൈക
ലാോലവലപബ്റിസംഘ
െിപ്്ിക്്്ന്്കൈബിനാര്്രര
മ്്രയ്കെ ഭാഗമായി കൊ
ൈിഡ്പര്തിബോധവം്ബോഗ
മ്ക്്ിയം് എന്് ൈിഷയ
ത്്ില്് പര്േസത് ഇമയ്്
ബോളജിസ്്്്്ബോ.രത്്നാ
ഭബഷണായിനെത്്്ന്്ഓ
ൺ്്വലന്്പര്ഭാഷണംആ
ഗസ്്്്്25ന്ഉച്്യക്്്്1:30ന.്
ബെബരണ്് ലിക്്്
http://meet.google.com/guy-
qxci-tfh.

ബയോയല്്ക്
മത്്്യക്ഷി

കളമബേരി:നഗരസഭസ്ഭി
ക്് ബകരളം രദ്്തിയ്കെ
ഭാഗമായി െിഷറീസ് ൈക്
പ്്ികന്്് സേകരണബ്ത്
കെനെപ്്ിലാക്്്ന്്ബബോ
ബല്്ക് മത്്്യ ക്ഷിയ്കെ
നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാെനം
28 ന് ൈാരഡില മാനത്്്
രാെത്്്യ്ൈപേ്ീനാകട്്ര്
മ ക്ട്്ായമ് ഒര്ക്്ിയ ബ
ബോബല്്ക്ൊക്്ില1000ഗി
ഫറ്്്്(തിബോപ്്ിയ)ക്ഞ്്്
ങ്്കളനിബക്്രിച്്്നഗരസ
ഭാധയ്ക്്റ്ഖിയജമാലഉദ്
ഘാെനംകെയത്.്

വൈസ് കെയരമാന െി.
എസ.്അബ്ബക്്രഅധയ്
ക്്നായി.കളമബേരിനഗര
സഭ 10 യ്ണിറ്്്കളാണ്
ഈൈരഷംനെപ്്ിലാക്്്ന്്
ത്1,38,000ര്രയാണ്ഒര്
യ്ണിറ്്ികന്്്കെലവ.്ഇതി
ല 40 േതമാനംസബ്സീ
ഡിയം്60േതമാനംഗ്ണ
ബോക്ത്ൈിേിതവ്മാണ.്
െെങ്്ില ൈാരഡ് കൗൺ
സിലരഅഡവ്.എം.എ.ൈോ
ബ്സവ്ാഗതംആേംസിച്്്.
സ്്്്ാനഡിങ്കമ്്ിറ്്ികെയര
മാന എ.കക.ബഷീര, കൗ
ൺസിലര ഷാജോന കെ
പ്്ള്്ി,നഗരസഭകസപക്ട്്റി
രി.ആര.ജയക്മാര, യ്ൈ
പേ്ീ നാകട്്ര്മ കസപക്ട്്റി
െി.എ.നൗെല, െിഷറീസ്
ബൊ-ഓരഡിബനറ്്രേയ്ാമള,
എഡിഎസ്കെയരബരഴസ്
ൺജലജഉത്്മനഎന്്ിൈ
രരകക്്ട്ത്്്.

നീതിലാബ്
പപ്വര്്ത്്നം

കരര്മ്്ാവ്ര്്: ഒക്്ല്് സ
ര്്ൈീസ്സേകരണബാക്്ി
കന്്്നീതിലാബ്പര്ൈര്്ത്്
നം ആരംഭിച്്്.ഒക്്ല്് സ
ര്്ൈീസ്സേകരണബാക്്ി
കന്്്ബനത്തവ്ത്്ില്്നെപ്്ാ
ക്്ിയനീതികമഡിക്്ല്്ലാ
ബ്ബാക്്്പര്സിഡന്്്്റ്്ി.ൈി.
ബോേനന്്ഉദഘ്ാെനംകെ
യത്.്

രറവ്ര:ദക്്ിണമ്കാംബിക
ബക്്പത്ത്്ിനകകത്്യം് നാ
ലമ്്ലത്്ികലയം്കൈള്്കക്്
ട്്ിന്രരിോരമാക്ന്്്. നൈ
രാപത്ിആബോഷങ്്ളആരം
ഭിക്്്ന്്തിന് മ്ബന്് കൈള്്
കക്്ട്്ിന്രരിോരം ഉണ്്ാക്്
ണകമന്് ബക്്ബപ്ോരബദേക
സമിതിബോരഡിന്കത്്്ന
ലകിയിര്ന്്്.

ഇബത ത്െരന്്ാണ് ബദൈ
സവ്ംബോരഡ്എകസ്ി.എച്്ി
നീയരൈി.എസ.്വബജ്ബക്്
പത്ത്്ില  ബനരികട്്ത്്ി രരി
ബോധനനെത്്ി.ബക്്പത്ത്്ി
നകകത്്യം്നാലമ്്ലത്്ിന
കകത്്യം് കൈള്്കക്്ട്്് ഒഴി
ൈാക്്്ന്്തിനായി നിലൈില്
ള്് കാനയ്കെ ൈീതിയം്ആ
ഴംക്ട്്ിെലപര്ദമായരീതിയി

ലകൈള്്ംഒഴ്ക്്ാന്ള്്സൗ
കരയ്ംഒര്ക്്്ം.ക്ൊകതച്റ്്

മ്്ലത്്ികലകൈള്്ംഒഴ്ക്ന്്
തിന്പര്ബദേകത്്ൈാട്്രകലൈ

ലരരിബോധിച്്്കൈള്്ംകാന
നിരമ്്ിച്്്പ്റത്്്ൈിട്ന്്തി
നാൈേയ്മായ പര്വ്ത്്ികള
ഈമാസംകസപറ്്്ംബര20ന്
ള്്ിലത്െങ്്ിനൈരാപത്ിക്്്മ്
നപ്തകന്് പ്രത്്ിയാക്്ാ
ന്ള്്നെരെിസവ്ീകരിക്്ാകമ
ന്്്എകസ്ികയ്്ട്്ീവ്എച്്ിനീ
യര ബക്്ബപ്ോരബദേക സമി
തിക്്്ഉറപ്്്നലകി.

െെങ്്ില ബക്്ബപ്ോരബദേ
സമിതിപര്സിഡന്്്്കക.എസ.്
േേിക്മാര,വൈസ്പര്സിഡ
ന്്്്സജിനമ്്ിയത്്്,കസപക്ട്്
റിബപ്രംക്മാരരാമപ്രം,കമ്്ി
റ്്ിഅംഗങ്്ളായസര്ൺസാ
ന,സവ്ാമിനാഥന,അസിസ്്്്ന്്്്
എച്്ിനീയരൈി.കക.ഷാജിഎ
ന്്ിൈരരകക്്ട്ത്്്.

കാരഷികപഗ്ാമൈികസനബാങ്്ിച്്്പറവ്രനഗരസഭയിചല
ചജഎലജിപര്്പ്്ിച്്്ര്പീകരണംകോഗംഉദഘ്ാടനംനഗ
രസഭചെയരമാനപപ്ദീപ്കോപ്്ിലനിരൈഹിക്്്ന്്്.

രറവർ്ദക്്ിണമക്ാംബികഷക്പ്ത്ത്്ിരല
രവള്്രക്ട്്്ിന്രരിഹാരമാകന്്്്

പറവ്രമ്കാംബികകക്്പത്ത്്ിലചൈള്്ചക്്ട്്്ഒഴിൈാക്്്ന്്തി
ചനക്റിച്്്ള്്പണികചളക്്്റിച്്്കദൈസവ്ംകോരഡ്എകസ്ി.
എച്്ിനിയരകക്്കപ്ോപകദശകസമിതിഅംഗങ്്ള്മായിെരച്്
നടത്്്ന്്്.

എട്്്രോഗികൾ
ഗ്ര്തരാവസ്്യിൽ
കൊച്്ി:എറണാക്ളംകമഡി
ക്്ലബൊകളജ്ആശ്രപത്ിയി
കലകൊൈിഡ്ഐസിയ്ൈില
കഴിയ്ന്്എട്്്ബോഗികള്കെ
നിലഗ്ര്തരമായിത്െര്ന്്
തായി കമഡിക്്ല ബൊകളജ്
അധിക്തര അറിയിച്്്.1)74
ൈയസ്ള്്കെല്്ാനംസവ്ബദേി
നി2)53ൈയസ്ള്്ൈട്തലസവ്
ബദേിനി. കൊൈിഡ് രരിബോ
ധന െലം ബൊസിറ്്ീൈാ
ണ.്3)35ൈയസ്ള്്നീണ്്കര
സവ്ബദേികയ ഗ്ര്തരമായി
ഐസിയ്ൈിലത്െര്ന്്്.എ
റണാക്ളകത്്സവ്കാരയ്ആ

ശ്രപത്ിയിലനിന്്്ംകൊൈി
ഡ്രരിബോധനെലoബൊസി
റ്്ീവ്ആയതികനത്െരന്്്കമ
ഡിക്്ല ബൊകളജിബലക്്് മാ
റ്്്കയായിര്ന്്്.4)72ൈയസ്
ള്്  കരര്മ്്ാവ്ര സവ്ബദേി
ഗ്ര്തരമായിത്െര്ന്്്.എറ
ണാക്ളംജനറലആശ്രപത്ി
യിലനിന്്് കൊൈിഡ് രരി
ബോധന െലo ബൊസിറ്്ീവ്
ആയതികന ത്െരന്്് കമഡി
ക്്ലബൊകളജിബലക്്്മാറ്്്ക
യായിര്ന്്്.5)50 ൈയസ്ള്്
ഇെപ്്ള്്ിസവ്ബദേിനി ബൊൈി
ഡ്നയ്്ബോണിയമ്ലംഗ്ര്ത

രമായിഐസിയ്ൈിലത്െര്
ന്്്.ദീരഘനാളായി േവ്ാസ
ബൊേ സംബന്്മായബോഗ
ത്്ിനം് അമിത രകസ്മ്്രദ്്
ത്്ിനം്െികിത്്യിലആയി
ര്ന്്്6)76ൈയസ്ള്്രാലാരി
ൈട്്ം സവ്ബദേി കൊൈിഡ് ന്
ബോണിയമ്ലംഗ്ര്തരമായി
ഐസിയ്ൈിലത്െര്ന്്്.ദീര
ഘനാളായിേവ്ാസബൊേസം
ബന്്മായബോഗത്്ിന്െികി
ത്്യിലആയിര്ന്്്.7)60ൈ
യസ്ള്്ബൊതമംഗലംസവ്ബദ
േി8)55ൈയസ്ള്്എറണാക്
ളംൈട്തലസവ്ബദേിനി.

കൊച്്ി: ജില്്യില ഇന്്കല
165 ബരരക്്്ക്െി കൊൈിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്്.143ബരരബോഗ
മ്ക്്ിബനെി.ഇതില126ബരര
എറണാക്ളം സവ്ബദേികളം്
11ബരരമറ്്്സംസ്്ാനത്്്നി
ന്്്ള്്ൈരം്ആറ്ബരരമറ്്്ജി
ല്്ക്്ാര്മാണ.്686ബരകരക്
െിജില്്യിലപ്ത്തായിൈീട്
കളിലനിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.
നിരീക്്ണ കാലയളവ് അൈ
സാനിച്്1048ബരകരനിരീക്്
ണരട്്ികയിലനിന്്്ംഒഴിൈാ
ക്്്കയം്കെയത്.് നിരീക്്
ണത്്ിലഉള്്ൈര്കെആകക
എണ്്ം15954ആണ.്ഇതില
13642ബരരൈീട്കളിലം്,171
ബരരകൊൈിഡ്കകയരകസന്്്
റ്കളിലം് 2141 ബരര രണം

കൊട്ത്്്രബോഗിക്്ാവ്ന്്
സ്്ാരനങ്്ളില്മാണ.് 257
ബരകര പ്ത്തായി ആശ്ര
പത്ിയില/എഫഎ്ലറ്്ിസി പര്
ബൈേിപ്്ിച്്്.ൈിൈിധആശ്പര്
തികളില/ എഫഎ്ലറ്്ിസിക
ളില നിന്്് 180 ബരകര ഡി
സെ്ാരജ്കെയത്.്ജില്്യികല
ആശ്രപത്ികളില കൊൈിഡ്
ബോഗംസ്്ിരീകരിച്്്െികിത്്
യിലകഴിയ്ന്്ൈര്കെഎണ്്ം
1887ആണ.്ഇന്്കലജില്്യി
ലനിന്്്ംകൊൈിഡ്19രരി
ബോധനയ്കെഭാഗമായി1241
സാംരിള്കളക്െി രരിബോ
ധയക്്്്അയച്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്കല
1678രരിബോധനെലങ്്ളാ
ണ്ലഭിച്്ത.്ഇനി491െലങ്്
ളാണ്ലഭിക്്ാന്ള്്ത.്

165ഷരർക്്്ക്ടി
ജില്്യിൽരൊവിഡ്

നിരീക്്ണത്്ിൽകഴിയ്ന്്വർനോട്്ീസ്പതിക്്ണം:
സമ്ഹത്്ിര്്്നന്്ക്്ായിഞങ്്ൾകവ്ാറന്്്നിൽകഴിയ്ന്്്

രനട്്്ർകായലിൽ
നിൽപ്്്സമരം
മരട:്ഏകറൈിൈാദമായഫ്്ാറ്്്കൊളിക്്ലിലകനട്്്രകായലി
ലരതിച്്അൈേിഷ്്ങ്്ളമാറ്്ാകതസരക്്ാരികനകതറ്്ിദ്്രി
പ്്ിച്്്റിബപ്്രട്്്നലക്കയം്,സമീരൈാസികളക്്്ണ്്ായന
ഷ്്ത്്ിന്ഇനഷ്രനലകാകമന്്്രറഞ്്്രറ്്ിച്്നഗരസഭ
കസപക്ട്്റികയമാറ്്ിരകരംമ്ഴ്ൈനസമയംപര്ൈരത്്ിക്്്
ന്്കസപക്ട്്റികയനിബോഗിക്്ണകമന്്ാൈേയ്കപ്്ട്്ായിര്ന്്്
മരെികലഐഎനെിയ്സിപര്ൈരത്്കരകനട്്്രകായലില
നിലപ്്്സമരംനെത്്ിയത.്സമരംപര്മ്ഖരരിസ്്ിതിപര്ൈ
രത്്കനസി.ആര.നീലകണഠ്നഉദഘ്ാെനംകെയത്.്ഐ
എനെിയ്സിജില്്ാബനതാവ്ആന്്്ണിആോംരറമ്്ിലഅ
ധയ്ക്്തൈേിച്്ബോഗത്്ിലമ്നമപത്്്ികക.ബാബ,്െി.രി.
ആന്്്ണി,കക.എകസ്.്ആന്്്ണി,ജിനസൺരീറ്്ര,സ്നില
സിബി,ബദവ്സ്ആന്്്ണി,സി.രി.ഷാജിക്മാര,ത്െങ്്ിയൈ
രസംസാരിച്്്.

കായലിലൈീണഅൈശിഷ്്ംനീക്്ാത്്തിലപപ്തികഷധിച്്്
നടത്്ിയനിലപ്്്സമരം.

മട്്ാബച്്രി:മരക്്െവ്അറവ്
ോലയില ക്ട്്ിയിട്്ിര്ന്്
ആപക്ിസാധനങ്്ളക്്്തീപ്്ി
െിച്്്.ഇന്്കലവൈകിട്്്ഏഴ്
മണിബോകെയാണ് സംഭൈം.
ഇൈികെയ്ണ്്ായിര്ന്് രണ്്്
ഓബട്്റിക്്കളം്കെബപ്്യം്
ഭാഗികമായികത്്ി.ഇൈികെ
കിെന്്്റങ്്ിയിര്ന്് ഒരാള
ക്്് കെറിയ രീതിയില കൊ
ള്്ബലറ്്്.മട്്ാബച്്രിഅഗ്്ിര
ക്്ാബസ്്്്ഷനഓെിസരബപ്ര
മരാജനകക്്ാെിയ്കെബനത്
തവ്ത്്ില മട്്ാബച്്രിഅഗ്്ി
രക്്ാബസനതീഅണച്്്.അ
സി.ബസ്്്്ഷനഓെിസരേിൈ
ക്മാര,െയര ഓെിസരമാ
രായ ബോസഫ് കജയസ്ൺ,
െയരആന്്്്കറസക്യ്്ഓെി
സരമാരായൈിഷണ്്ദാസ,്േ
ക്്ര.രി.എം, മന് പര്ദീപ്
ബോംഗാരഡ്ബിജ്എന്്ിൈ

രരക്്ാപര്ൈരത്്നത്്ിലര
കക്്ട്ത്്്.മട്്ാബച്്രിഅസി.
കമ്്ീഷണരജി.ഡി.ൈിജയക്

മാര, കൗൺസിലരസ്നിത
അഷറഫ്എന്്ിൈരം്സ്്ല
കത്്ത്്ിയിര്ന്്്.

മരക്്ടവ്അറവ്ോലയിൽക്ട്്ിയിട്്ിര്ന്്
ആപക്ിസാധനങ്്ൾക്്്തീരിടിച്്്

മട്്ാകച്്രിഅഗ്്ിരക്്ാകസനതീയണക്്്ന്്്.

കളമബേരി:സവ്ച്്്സരബവ്്ഷന
2020ലഒര്ലക്്ംജനസംഖയ്
യ്ള്് രട്്ണങ്്ള്കെ ൈിഭാഗ
ത്്ിലകളമബേരിനഗരസഭഒ
ന്്ാംസ്്ാനത്്്. സംസ്്ാന
തലഅംഗീകാരമാണിത.്

നഗരസഭതലത്്ിലതരാം
തിരിച്്്മാലിനയ്സംസക്രണം
നെത്്്ന്്തം്ബേഖരിക്്്ന്്
മാലിനയ്ംഅതാത്ദിൈസംസം
സക്രണബകപന്്്ത്്ിബലക്്്പര്
ബത്യകംഅെച്്്മ്െിയൈാേന
ങ്്ളിലനീക്്ംകെയ്്്ന്്തം്,
ഉറൈിെമാലിനയ്സംസക്രണം
ബപ്ൊത്്ാേിപ്്ിക്്്ന്്തിന്
ഗാരേിക ബബോഗയ്ാസ് പ്്ാ
ന്്്്കള ഉളപ്്കെ നലക്ന്്
തം്അവജൈ മാലിനയ്ങ്്ളാ
യക്പ്്ിെില്്്,പ്്ാസ്്്്ിക,്ഇ-ബൈ
സ്്്്്എന്്ിൈപര്ബത്യകമായിത
രാംതിരിച്്്ബേഖരിച്്്ോസപ്ത്ീ
യമായി വകകോഴിയ്ന്്തി
കന്്്യം് അെിസ്്ാനത്്ിലാ
ണ് നഗരസഭക്്് ഈ ബനട്്ം
വകൈരിക്്ാനായത.്നിലൈി
കലസാനിബട്്ഷനൈരക്്രമാ

ര്കെഎണ്്ംക്റൈായതം്ആ
ധ്നികയപത്്്സാമപഗ്ികള്കെ
ക്റവം് രരിേരിക്്്ന്് മ്റ
ക്്്ഇത്്്യയികലതകന്്മികച്്
നഗരമായി കളമബേരികയ മാ
റ്്ാന കഴിയ്കമന്്് പര്തയ്ാേി
ക്്്ന്്്കൈന്്്നഗരസഭ കെ
യരബരഴസ്ൺറ്ഖിയജമാല

രറഞ്്്.ഈകൊല്്കത്്പര്
തിബോധപര്ൈരത്്നങ്്ളക്്ി
െയിലം്ഇത്്രത്്ില മികച്്
പര്കെനംകാഴെ്കൈക്്ാനസ
ോയിച്്നഗരസഭആബോഗയ്
ൈിഭാഗംജീൈനക്്ാരക്്്നഗര
സഭയ്കെ അന്ബോദനവം്
അറിയിച്്്.

കളമഷേരിനഗരസഭക്്്സവ്ച്്്
സർഷവ്്േര്്്അംഗീകാരം

സവ്ച്്്സരകവ്്ഷച്്്ശ്െീകരണത്്ിന്ള്്സംസ്്ാനതലഅം
ഗീകാരംകളമകശരിനഗരസഭക്്്ലഭിച്്തിലആഹ്്ാദംപപ്കടിപ്്ി
ച്്്നഗരസഭചെയരകപഴസ്ൺറ്ഖിയാജമാല,വൈസ്ചെയര
മാനടി.എസ.്അബ്ബക്്ര,ചഹലത്്്ജീൈനക്്ാരഎന്്ിൈര
കെരന്്്കകക്്്മ്റിക്്്ന്്്. വൈപ്്ിന്്: എസഎ്ന്്ഡിരി

ബോഗം വൈപ്്ിന്് യ്ണിയ
കന്്്ഗ്ര്ഭൈനംരദ്്തിയികല
ആദയ്ൈീെികന്്്താബ്ക്ല്്ദാ
നംഎളങ്്്ന്്പ്്്ഴയില്്യ്ണി
യന്് പര്സിഡന്്്് െി.ജി.ൈിജയ
ന്്, കസപക്ട്്റി രി.ഡി.േയ്ാംദാ
സ്എന്്ിൈര്് ബെര്്ന്്് നിര്്ൈ
േിച്്്.എളങ്്്ന്്പ്്്ഴകെപ്്്റ
ത്്്കൊന്്ാട്്്അമ്്്ദാസന്്
ഏറ്്്ൈാങ്്ി. എളങ്്്ന്്പ്്്ഴ

ോഖയ്കെസേകരണബ്ത്
കെഅഞ്്്ലക്്ംര്രെിലൈി
ട്്ാണ്ൈീൊണ്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ി
യത.് കക.ൈി.സ്ധീേന്്, കക.
രി.ബോരാലക്ഷണ്ന്്, കക.
രി.േിൈാനന്്ന്്,ഡി.േേിധര
ന്്,കക.സി.സ്ബരഷ,്ധര്്മ്്ന്്
െള്്ിയില്്,വകരളിസ്ധീേ
ന്്,പര്സന്്േേി,കക.കക.ര
ത്നന്് ത്െങ്്ിയൈര്് സംബ
ന്്ിച്്്.

എസഎ്ന്്ഡിപിവൈപ്്ിന്്യ്ണിയച്്്ഗ്ര്ഭൈനംപദ്്തിയി
ചലആദയ്ൈീടിച്്്താകക്്ല്്ദാനംഎളങ്്്ന്്പ്്്ഴയില്്പപ്സിഡ
്്്്ടി.ജി.ൈിജയന്്,ചസപക്ട്്റിപി.ഡി.ശയ്ാംദാസ്എന്്ിൈര്്കെര്്ന്്്
നിര്്ൈഹിക്്്ന്്്.
എസഎ്ന്്ഡിരിഗ്ര്ഭവനംരദ്്തി:
എളങ്്്ന്്പ്്്ഴയിൽ്്പര്ഥമസംരഭം

അക്്മാലി:നഗരസഭയിലൈഴി
ൈിളക്്്കത്്ാതിലപര്തിബഷ
ധിച്്് ഇര്രത്്ിയാറാം ൈാര
ഡ്കൗൺസിലരെി.െി.ബദൈസി
ക്്്ട്്ിയ്കെബനത്തവ്ത്്ിലസ
ന്്്യയക്്്്കമഴ്ക്തിരികത്്ി
ച്്്പര്തിബഷധിച്്്.

ബനരബത്്കതര്വ്ൈിളക്്്
കത്്ിക്്്ന്്തികന്്് ച്മതല
കകഎസഇ്ബിക്്്ആയിര്ന്്്
കൈക്്ിലം്കഴിഞ്്മ്ന്്്ൈര
ഷമായിസവ്കാരയ്കരാറ്കാര
കനയാണ്ഏലപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്
ത.്

പര്തിൈരഷം20ലക്്ംര്ര
യാണ്കരാരകമ്്നിക്്്നഗര
സഭനലക്ന്്കതന്്്കൗൺ
സിലരെി.െി.ബദൈസിക്്്ട്്ിരറ
ഞ്്്.

കരാറന്സരിച്്് നഗരസഭ
യികല മ്ഴ്ൈന ൈാരഡ്കളി
ലം്കത്്ാത്്കതര്വ്ൈിള
ക്്്കളമാറ്്ിപ്തിയൈസ്്ാ

രിബക്്ണ്്ത് ഉളകപ്്കെയാണ്
കരാര. അബതസമയം  കഴി
ഞ്്ക്കറ കാലമായി കതര്
വ്ൈിളക്്്കളകത്്ാത്്അ
ൈസ്്യാണ് നിലൈില്ള്്ത.്
നെരെികയട്ബക്്ണ്്അധികാ
രികളരരാതിരറഞ്്ാലഅ
ത്ബകളക്്ാനബന്്കപ്്ട്്ൈര
തയാറാവ്ന്്ില്്.

കൊൈിഡ്-19നഗരസഭയ്
കെരലഭാഗങ്്ളിലം്റിബപ്്രട്്്
കെയത്തികന്്് അെിസ്്ാന
ത്്ിലെിലൈാരഡ്കളകണ്്
യക്മന്്്് ബോണം് െില ൈാര
ഡ്കളവമബപ്ൊകണ്്യക്മ
ന്്്്ബോണ്മായിആബോഗയ്ൈ
ക്പ്്്പര്ഖയ്ാരിച്്ിര്ന്്്.ഇതി
ല ഇര്രത്്ിയാറാം ൈാരഡ്
നിലൈിലവമബപ്ൊകണ്്യക്മ
ന്്്് ബോൺ ആണ.് ഇൈികെ
കതര്വ്ൈിളക്്്കളരലതം്
കത്്്ന്്ികല്്ന്്്ള്്ത് ഏകറ
ദ്രിതപ്രണമാണ.്

അങ്്മാലിയിൽവഴിവിളക്്്
കത്്ാതിൽപര്തിഷേധം

ഓണംവിപണി
ഉദ്ഘാടനംചെയത്്
കളമബ േരി:കളമബ േരിസേക
രണബാക്്്കൺസയ്്മരക െ
ഡ് സേകരണ ഓണം ൈിര
ണിഎറണാക്ളംബ ോയിന്്്്ര
ജിസപ്െ്ാരസജീവ്കരത്്ഉദ്
ഘാെനംക െയത്.്ആദയ്ൈില
പ്്നകണയന്്്രതാല്ക്്്അ
സിസ്്്്ന്്്്രജിസപ്െ്ാര പേ്ീബലഖ
നിരൈേിച്്്. ബാക്്് പര്സിഡ
ന്്്് െി.കക.ക്ട്്ി അധയ്ക്്നാ
യി.ബാക്്് കസപക്ട്്റി ബോൺ
ബഡൈിസ,്ബാക്്്ഭരണസമിതി
അംഗങ്്ളായ രി.എ.അബ്്്
ള്്, മനാഫ്പ്ത്ൈായി, കക.
രി.സ്വബര,കക.എം.മ്േമ്്
ദ,്നിസാരരള്്ത്്്,എം.കക.
ഷാനൈാസ,് സി.ൈി.കഷറീന,
ജ്ലി രയസ,് അനില ബോ
ബോ,രേീതിതാനത്്്,കക.ജി.
ബോേന,എം.ബി.പര്കാശ്എ
ന്്ിൈരസംസാരിച്്്.എല്്ാദിൈ
സവം്75ബരരക്്്ൈീതംരാൈി
കലഒമ്്ത്മ്തലബോക്്ൺന
ലകം്.

കലാകാരന്്മാരര
ആദരിച്്്
വൈപ്്ിന്്: കൊച്്ിന്് സവ്രധാരയ്കെ കലാകാരന്്മാര്കെ
സംഗമംകെറായിയില്്നെത്്ി.കീബോര്്ഡിസ്്്്്പര്സാദ്മ്
ത്്ക്ന്്ം,ആര്്ട്്ിസ്്്്്ൈിബോദ്ഡിവൈന്്,സിനിമാ-സീരിയ
ല്്നെന്്ൈര്്ഗീസ്വകതാരന്്എന്്ിൈകരകൊന്്ാെയണി
യിച്്്ആദരിച്്്.ബൊളിവകതാരന്്,കക.കക.അബ്്്ള്്റഹ്്ാ
ന്്,ഗീതഭട്്്,ആര്്.എല്്.ൈി.ബേമലതഎന്്ിൈര്്രകക്്ട്ത്്്.

ചെറായിയില്്ചൊച്്ിന്്സവ്രധാരഒര്ക്്ിയസംഗമത്്ില്്
കലാകാരന്്ാചരആദരിക്്്ന്്്.



കനയുുാറുുിനകര:നശുീനാരായണ
ഗുരുരേവുുു166ാമതുചതയേി
നാരോഷങുുളുകെ ഭാഗമായി
അരുവിപുുുറം മഠതുുികുുുയംു
ശിവഗിരിെി.വിയുകെയംുസം
യുകുുാഭിമുഖയുതുുിലുു നെകുുു
നുുഓൺുുവലനകലാമതുുര
ങുുളുു''ജഗതധുവുനി''ഗുരുരേവ
േരുുശന വിജുുാരോതുുവം
നാകളമുതലുുആരംഭികുുുകമ
നു്ുഅരുവിപുുുറംമഠംകസനകുടുു
റിസവുാമിസാനദുുുാനദുുഅറിയി
ചുുു.ചിനതുരചന,ഗുരുകുതിആ
ലാപനം,നപുഭാഷണം,നുതുും
എനുുീനാലുമതുുരങുുളാണുന
െകുുുക. ജാതി,മതരഭേമരനുയ
എടുു് വയസു മുതലുളുു ഏവ
രുുകുുും മതുുരതുുിലുു പകങുുടു
കുുാവുനുുതാണ.ു എകാറുുഗറി
യിലുു8മുതലുു11വയസുവകര
യംു,ബികാറുുഗറിയിലുു12മുത
ലുു15വയസുവകരയംു,സികാ
റുുഗറിയിലുു16വയസിനുമുക
ളിലുളുുവരുു എനുുിങുുകന മു
നുുു വിഭാഗങുുളായാണുതിരി

ചുുിരികുുുനുുത.ു നിശുുിത വാ
ടുു്സാപുു്നമുുറുകളിരലകുുാണു
എനുുനെുികളുു അയരകുുണുുത.ു
കതരകുഞുടുകുുകപുുടുനുു എ
നുുനെുികളുുശിവഗിരിെി.വിയുകെ
കഫയസുബ്ുകുു് രപജിലുു രൊ
സു്ുുുകചയുുുനുുതാണ.ുചിനതുരചന
ഓഗസുു്ുു 26,27,28തീയതികളി
ലംു,ഗുരുകുതിആലാപനംഓ
ഗസുു്ുു 29,30,31 തീയതികളി
ലംു,നപുഭാഷണംകസപറുുുംബരുു

1,2,3 തീയതികളിലംു,നുതുും
കസപറുുുംബരുു4,5,6,7തീയതിക
ളിലുമാണുനെകുുുക.വിജയിക
ളുുകുു്മഠംഏരുുകപുുടുതുുിയിരി
കുുുനുു സമുുാനങുുളംു ലഭി
കുുും. വിശേവിവരങുുളുുകുു്
8111824687,
9995405453,9895302888,
9048960210,7907083508എ
നുുീ നമുുരുകളിലുു ബനുുകപുു
ൊവുനുുതാണ.ു
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ഗഗ്ാമീണരമഖെയിൽലൊവിഡ്19വയ്ാേനംക്ട്ന്്്;
അടിസ്്ാനസൗകരയ്ങ്്ൾക്റയ്ന്്തായിആരോേണം
ക്ന്്ത്്്കാൽ
മണികണഠ്ൻ

കനയുുാറുുിനകര:നഗുാമീണരമഖ
ലയിലകൊവിഡു19വയുാപനം
കുടുരപുുളഅെിസുുാനസൗ
കരയുങുുള കുറയുനുുതായി
ആരോപണം. പാറശാല നി
രോജകമണുുലതുുില േിവ
രസനഅനപരൊളംകൊവി
ഡുവയുാപകരഉണുുായിടുുുംഅ
െിയതുുിര ചികിതുു സൗകരയു
ങുുളഉളകപുുകെഅപരയുാപതു
തയുളുുതായാണുപരാതി.മല
രോര നഗുാമങുുള ഉളകുകു
ളുുുനുു നിരോജകമണുുല
തുുിലഇതിരോെകംആയിര
രുതുളം കൊവിഡു രകസുക
ളറിരപുുരടുു്കചയതുിടുുുണുു്.നഗുാ
മപഞുുായതുുുകളരകനദുുുീക
രിചുു്ഫസുു്ുുവലന  നെുീറുു്കമുു്ു
കസുുുറുകള സുുാപികുുുകമ
നുുസരകുുാരനപുഖയുാപനംപല
പഞുുായതുുുകളിലംു നെപുുി
ലാകുുാനായിടുുിലുു. പലയിെ

തുുുംരോകുുരമാരുകെയംുആ
രോഗയു നപുവരതുുകരുകെയംു
കുറവാണു കാരണമായകത
നുുാണുഅധികുതരുകെവിശ
േീകരണം.
നഗുാമപഞുുായതുുുകളില േി
നംനപുതി രകസുകളുകെ എ
ണുും വരധികുുുനുുുകവങുുിലംു

രോഗം സുുിരീകരികുുുനുുവര
കുു്രവണുുവിധതുുിലുളുുപരി
ചരണംനലകുനുുതിനുഇവി
കെസംവിധാനങുുകൊനുുുംഉ
ണരനുുു നപുവരതുുികുുുനുുിലുു
എനുു ആരകുുപവംു നിലവി
ലുണുു്. കപരുങുുെവിള നഗുാമപ
ഞുുായതുുിലഫസുു്ുുവലനനെുീ

റുു്കമുു്ുകസുുുറുകളഒനുുുംത
കനുു ഇതുവകര നപുവരതുുന
ങുുളതുെങുുിയിടുുിലുു.ഇതികന
തികരവലിയനപുതിരഷധങുുള
കുുിെയാകുുിയിടുുുണുു്. കൊവി
ഡുവയുാപനംതുെങുുിയതുമുത
ലവലിയഒരുനപുതിസനുുിഘ
ടുുതുുിലുകെനാടംുനാടുുുകാരംു
കെനുുുരൊയികുകുണുുിരികുുു
നുുത.ു
ഇതിനുപരിഹാരമുണുുാകു

വാനഅധികാരികളുകെഅെി
യതുുിരഇെകപെലആവശയുമാ
യിടുുുണുു്.നഗുാമീണരമഖലയില
കൊവിഡുരൊസിറുുിവുആകു
നുുവകരവാഹനങുുളിലകയ
റുുികഠിനംകുളതുുുളുുകസുുു
റിലാണുഎതുുികുുുനുുത.ു
കഴിഞുുേിവസംകപരുങുുെ

വിളയിലനിനുു്ഏതാണുു് 60
കിരോമീറുുരഅപുുുറതുുുളുുക
ഠിനംകുളംഎനുുസുുലതുു്ചി
കിതുുയകുുുായിഎതുുിചുുആ
ളുകളകുു്അവികെഅനുഭവി
രകുുണുുിവനുുദുരവസുുവിഷമ

മുണുുാകുുുനുുതാണു .രാവികല
10നു നസുവംപരിരോധനയു
കുു്അയകുുുകയംുഉചുുയകുുു്ഒ
രു   റിസളടുു് വരുകയംു കച
യതുിടുുുംരാനതുിഒനപതരവകര
യംുചികിതുുാരകനദുുുങുുളില
എതുുികുുാനഅധികുതരകുു്
കഴിഞുുിലുു.അയിരുരവാരഡു
കമമുുരഎതുുിഅവരകുു്കുെി
കവളുുവംുഭകുുണവംുവിതര
ണം കചരയുുണുുുനുു അവസുു
യാണുണുുായത.ു
പാറശാലമണുുലതുുിലഫ

സുു്ുുവലനനെുീറുു്കമുു്ുകസുുുറു
കളഅതതുപഞുുായതുുുക
ളിലഉെനെിനെപുുിലാകുുണകമ
നുുാണുആവശയും.കുനുുതുുു
കാലനഗുാമപഞുുായതുുിലനപു
വരതുുികുുുനുു സവുകാരയു കമ
ഡികുുല രൊരളജികല ചികി
തുുാരകനദുുുതുുികലശുചിമുറി
സൗകരയുകതുുകുുുറിചുുും സമ
യതുുിനുഭകുുണംലഭികുുാതുു
തികന കുറിചുുും പരാതികള
നിലവിലുണുു്.

അര്വിപ്്്റത്്്ജഗതധ്വ്നിഗ്ര്ദേവ
േര്്ശനവിജ്്ാദോത്്വംനാതളമ്തൽ്്

തിരുവനതുുപുരം: ചാല ക
രുപുളതുുികല വയുാപാരികള
കുുും കൊഴിലാളികളകുുും
സാധനങുുളവാങുുുവാനഎ
തുുുനുുഉപരോകുുാകുുളകുുും
ചാലരമഖലയികലനിവാസിക
ളകുുുംഇനികൊവിഡുനിരരേ
ശങുുള എരപുുഴംു രകള
കുുാം...ഓരകുുാം...രകരളവയുാ
പാരിവയുവസായിഏരൊപന
സമിതിയുകെവിവിധയുണിറുുു
കളതങുുളുകെപരിധി നപുരേ
ശംമുഴുവനഉചുുഭാഷിണികള

സുുാപിചുുുകൊണു്ുഓണകുുാല
തു്ുകൊവിഡുമാനേണുുങുുള
നിരതുുരംഅനൗൺകചയുുുനുു
പദുുതിയുകെഉതഘുാെനംആ
രയുശാലജംഗഷുനിലതിരുവന
തുുപുരംജിലുുാനപുസിഡു്ുുകക.
എസ.്രാധാകുഷണ്നനിരവ
ഹിചുുു.അനൗൺസക്മു്ുുസവുി
ചു്ുഓൺരോരടു്ുസരകുുിളഇ
നസക്പകുുരകജ.രാരകഷ്നി
രവുുഹിചുുു.സബുഇനസക്പകുു
രഎസ.്വിമലകൊവിഡുനപു
തിജുു കൊലുുികുകുടുതുുു.

രമഖലയികലമുഴുവനവയുാപാ
രികളംു കൊഴിലാളികളംു ത
ങുുളുകെസുുാപനങുുളിലഎ
ഴുരനുുറുുുനിനുു്സതയുവാചകം
ഏറുുുകൊലുുി. ചെങുുില ജിലുുാ
വവസ് നപുസിഡുു്ുആരയുശാ
ലസുരരഷ്അദുുുയകുുതവഹി
ചുുു. ജിലുുാ ജനറല കസനകുടുുറി
എസ.്എസ.് മരോജ,ു ജിലുുാ
കസനകുടുുറിഎസ.്രോഹനകു
മാര,എന. കണുുോസന, ജി. 
രോഹനതമുുിഎനുുിവരസം
സാരിചുുു.

ചാലകറപ്്ളത്്ിലകൊവിഡ്റോധവതക്രണം
നിരത്്രഅനൗൺസക്െ്്്ില്കെ

ആരയ്റക്്ട്പഞ്്ായത്്്ഇഫയല്്സംവിധാനത്്ിറലയക്്്്
കവളുുറെ:നുതനപദുുതികളുു
നെപുുിലാകുുിനശുദുുരനെിയആ
രയുരകുുടുനഗുാമപഞുുായതുു്വീ
ണുുും മാതുക സുഷുുികുുുനുുു.
നഗുാമപഞുുായതുുിലുുനിനുുും
ലഭികുുുനുുരസവനങുുളുുരവഗ
തുുിലുുജനങുുളുുകു്ുലഭയുമാകുുു
നുുതിനംു,ഫയലുകളുുസുതാ
രയുമായ രീതിയിലുു സമയബ
നുുിതമായംുതീരുുപുുാകുുുനുുതി
നംു രവണുുി സംസുുാന സ
രുുകുുാരുു ആവിഷ്കരിചുുിടുുുളുു
(ഐഎലുുജിഎംഎസ)്ഇുുുര
രനുഗഡുരോകുുലുുഗരവണരുുസ്

സിസുുുും ആരയുരകുുടു് നഗുാമപ
ഞുുായതുുിലുുനെപുുിലാകുുി.പ
ഞുുായതുുികലകൊതുജനങുു
ളുുകു്ുഅവധിേിവസങുുളിലംു
ഓൺുുവലനായിഅരപകുുക
ളുുസമരുുപുുികുുാനംു, ഫീസുക
ളുു,നികുതികളുുഎനുുിവഒടു
കുുുനുുതിനംുഈ സൗകരയും
നപുരോജനകപുുടുതുുാനുു കഴി
യംു.
മാനതുവുമലുു നലുുകിയ അ

രപകുുകളുകെ വിവരങുുളുു
ഐഎലുുജിഎംഎസ്മുരഖന
അരപകുുകരുുകുു് മനസിലാ

കുുാനുുകഴിയംു.ഇനുുകലരാവി
കലകൊവിഡുമാനേണുുങുുള
പാലിചുുു നെനുു ചെങുുിലുു നപു
സിഡുു്ു കക.അനിലുുഐഎ
ലുുജി എംഎസ് ഉതഘുാെനം
കചയതു.ുസുുുുാുുുിങു   കമുുിറുുി
കചയരുുമാനുുമാരായ സുനില
,അനീഷ് ,കസനകുടുുറി ജി.ഹരി
കുമാരുു, കമമുുരുുമാരായ വി
ലുുനഫുഡുസൺുു,വികജനപുഭാക
രനുു,ഐഎലുുജിഎംഎസ്
മാസുുുുരുുകനുെയിനരുുരഘ,ുകഹഡു
കുുരുുകുു്സജിത , നപുജീഷ്തുെ
ങുുിയവരുുസംസാരിചുുു.

രണ്്്മരണം;ഇന്്ലെരോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത്182രേർക്്്
തിരുവനതുുപുരം: രണുുുമര
ണംഉളുുകപുുകെജിലുുയിലുുഇനുു
കലകൊവിഡു19സുുിരീകരിചുു
തു182രപരകു്ു.ഓഗസു്ുുു18നുമ
രിചുുപഴയകെസവുരേശിവരേനുു
(67),21നുമരണമെഞുുപാറ
ശാല സവുരേശിനി ലിബീസ്
(70)എനുുിവരുകെപരിരോധ
നാഫലം കൊവിഡ1ു9 മുലമാ
കണനു്ുഎനുുഐവിആലപുുുഴ
സുുിരീകരിചുുു. ഇരൊകെ ആ
കകമരണം62ആയി.ഇനുുകല
കതുു രോഗബാധിതരില 158
രപരംുസമുുരുുകുുതുുിലുകെയാ
ണുപകരനുുത.ു 17ആരോഗയു
നപുവരുുതുുകരുുകുുുംരോഗംബാ
ധിചുുു.അരതസമയം170രപരുു
കൊവിഡിലുു നിനുുും മുകുുി
രനെി.വിഴിഞുും,മുലുുുരുു,നടു
രുുകൊലുു,കുമാരപുരം,കലുുെിമു
കു്ു,കുമാരപുരം,പാലുുകുളങുു
ര,വരുുകുുല,ഒറുുരശഖരമംഗലം,
രൊതുുനുുരൊടുവാവരമുുലം,
ആമചുുലുു,ചാരുമുട,ുമാരായമു
ടുും,അരുവിപുുുറം,അയിര,കച
ങുുവിള,അമരവിള,രമലാറനുുു
രുു, മെവുരുു, കാഞുുിരംകുളം,
കചമുുഴതുുി,കാടുുാകുുെ,പുരയി

െം, കചങുുലുു, കുെപുുനകുുുനുു്,
അരുവികുുര,കവെിയാരുു,പുജ
പുുുര, ഉഴമലയകുുുലുു , കരമന
സ്കപഷയുലുുസബുജയിലുു,രപ
രുരുുകുുെ,നശുീകാരയും,കനയുുാറുുി
നുുകര,കൊളിരകുുട,ുആരയുനാ
ട,ുപാലുുകുളങുുര,കരമന,മണ
കുുാട,ുവകമനം,ബീമാപളുുി,
ഭഗവതിനെ, ബാലരാമപുരം,
കമഡികുുലുു രൊളജ,ു ചിറയി
നുുകീഴ,ുവകതമുകുു്,കാഞുുി
രംകുളം,പുരവുരുു,പുലുുുവിള,
അഞുുുകതങുു്,കീഴാറുരുു,മല
യിനുുകീഴ,ുപുവാരുു,രനമം,പുവ
ചുുലുു, വിഴിഞുും,സുുുുുഡിരോ
രോഡ,ു മുളുുുവിള, പഴഞുുിറ,
ചാനുുാങുുര,കുനുുതുുുകാലുു,പ
ടുും,കവെിയാരുു,വലിയതുറ,പു
നുുുറഎനുുിവിെങുുളിലുുനിനുുു
ളുുവരുുകുുാണു സമുുരുുകുുതുുി
ലുകെരോഗംബാധിചുുത.ു
ഉറവിടംവയ്ക്്മല്്ാത്്വര്്32
കഴകുുുടുുംസവുരേശിനി(30),പ
ടുും സവുരേശി(45), രൊതുു
നുുരൊടുസവുരേശിനി(66),റസ
ലുുപുരംസവുരേശിനി(65),കുള

തുുുരുുസവുരേശിനി(62),അമര
വിളസവുരേശിനി(50),മുടുുതുുറ
സവുരേശിനി(46), പുുാമുടുുുകെ
സവുരേശി(47), രാജാജി നഗരുു
സവുരേശി(34),ഉേിയനുുകുളങുു
രസവുരേശി(64),കനയുുാറുുിനുുക
രസവുരേശി(47),അലമുുാറസവു
രേശി(40),കനയുുാറുുിനുുകരസവു
രേശിനി(52), രപരുരുുകുുെസവു
രേശി(72),ധനുവചുുപുരംസവു
രേശി(29),കവതമുകുു്സവുരേ
ശി(38), പാരുങുടു സവുരേ
ശി(29), കതകുുുംകര സവുരേ
ശി(46),വടുുിയുരുുകുുാവുസവുരേ
ശി(45), പൗഡിരുകുണംസവു
രേശി(32),ധനുവചുുപുരംസവു
രേശി(32), ചാനുുാങുുര സവുരേ
ശി(02), മുളുുുവിള സവുരേ
ശി(50),തുകുുണുുാപുരംസവുരേ
ശി(20), കുരിശുമുടുും സവുരേ
ശി(61), 19 വയസുളുുസന്തുീ, 
രപരുരുുകുുെസവുരേശി(33), ചി
റുുാറുുുമുകുു്സവുരേശിനി(26),ക
ലുുപുുറുുസവുരേശി(47),ചിറുുാറുുുമു
കുു് സവുരേശി(37), മണകുുാടു
സവുരേശി(48), ഒറുുരശഖരമംഗ
ലംസവുരേശി(28).

സവ്ര്്ണക്്ടത്്്കേസിന്ക്ട്്്നില്്ക്്്ന്്മ്ഖയ്മനത്്്ിപിണറായിവിജയന്്രാജിവയക്്്ണമമ
ന്്ാവശയ്മപ്്ട്്്നിയമസഭയക്്്്മ്ന്്ില്്ബിമജപിനടത്്ിയസമരംഅനേ്മാസക്്മായകപ്്ൾ
മൊലീസ്ജലപീരങ്്ിനപ്കോഗിക്്്ന്്്.

കരുനാഗപുുളുുി:കവുാറവുുുന
ലംഘിചുു6തമിഴനുാടുസവുരേശി
കളായമതുുുയകൊഴിലാളികള
പിെിയിലായി.മതുുുയബനുുന
തുുിനായി രൊകുനുു ഇതര
സംസുുാന കൊഴിലാളികള
കുു് ജാനഗുതാ രൊരടുുല രജി
സര്നുെഷന,കവുാറവുുുനസര
ടുുിഫികുുറു്ു,കൊവിഡുകനഗറുുീവു
സരടുുിഫികുുറു്ുഎനുുിവരൊസുുുു
ലകൊലീസ്രസുുുുഷനിലഹാജ
രാകുുിഫിഷറീസ്വകുപുുികുുു
പാസ് രവണകമനുുിരികകുു ഇ
കതലുുാംകാറുുിലപറതുുിആറു
തമിഴനുാടുുുകാരുമായി മതുുുയ
ബനുുനതുുിനു കൊലുും രൊ
പുുിലകെവിലനിനുുും മതുുുയ
ബനുുനതുുിനായിപുറകപുുടുുമ
രതുുെിസവുരേശിയുകെ രലുുറി
യഎനുുരോടുുികനകപുുിതുുാ
നകെവിലവചുു്ഞായറാഴചുുു
രാനതുി11ഓകെരൊസുുുുലകൊ
ലീസ്പിെികുടുകയായിരുനുുു.
പരിരോധനയില6തമിഴനുാ
ടുുുകാകരകകണുുതുുി.രോടുുുെമ
യായകഹനനെുികയവിളിചുുുവ
രുതുുിജിലുുാകൊവിഡുകൺ

രനുോളറുമികുുു  നിരരദുുശാനു
സരണംഉെമയുകെതകനുുചില
വിലതമിഴനുാടുുുകാരായകൊ
ഴിലാളികകളകവുാറവുുുനകച
യതുു .രോടുു്ഉെമയകുകുുതിരര
കവുാറവുുുനലംഘിചുുിതിനുശ
കുുികുളങുുര കൊലീസ് രക
കസടുതുുു.കഴിഞുുേിവസങുു
ളില രോടുുു കൊഴിലാളികള
കുു്കൊവിഡുസുുിതികരികചുു
തികുുുഅെിസുുാനതുുിലാണു
രൊസുുുുല സരകുുിള ഇന
സക്പകുുര എസ.്ഷരീഫ,ു എ
സ്ഐനപുശാതുുന,പിആരഒ
നശുീകുമാര, സിപിഒ അനില
എനുുിവരുകെരനതുതവുതുുിലാ
ണു മിനുുലപരിരോധനനെ
തുുിയതു . തമിഴനുാടുുില നി
നുുും മറുുുജിലുുകളിലനിനുുും
നിയമാനുസരണമലുുാകത എ
തുുുനുുമതുുുയകൊഴിലാളികള
കുു്കൊവിഡുസുുിതികരികുുു
നുുസാഹചരയുതുുിലവരംുേി
വസങുുളിലപരിരോധനകര
ശനമാകുുുകമനു്ുസിറുുികൊലീ
സ്കമുുീഷണരെി.നാരായണ
നഅറിയിചുുു.

കവ്ാറന്്്ൻലംഘനം;6തമിഴന്ാട്
മത്്്യതൊഴിലാളികൾപിടിയിൽ

പരിറോധനഫലം
കനഗറ്്ീവായി
കരുനാഗപുുളുുി:പനുുനപഞുുായ
തു്ുജീവനകുുാരകുുുംജനനപുതി
നിധികളകുുുമായി നെതുുിയ
ആുുുിജനപരിരോധനഫലം
കനഗറുുീവായതു ആശവുാസതുുി
നിെയായി.പനുുനപഞുുായതുുി
കലജീവനകുുാരുുകു്ുഇനുുഫരുുരമ
ഷനുുരകരളാമിഷകുുുനിരരേശ
നപുകാരംകുുാകസടുകുുാനുുവനുു
വനിതാകമുുുയുടുുരുുപരിശീലയകുു്ു
കൊരോണരോഗംസുുിതീകരി
ചുുതികനതുെരുുനുുാണുകഴിഞുു
േിവസംകെസു്ുുുനെതുുിയത.ു

കരുനാഗപുുളുുി:കൊവിഡുരോഗതുുികുുുപശുുാതുുലതുുിലുുഹാ
രുുബറുകളുകെനിയനതുുുണംജിലുുാഭരണകുെതുുികുുുനിരുുരേശാ
നുസരണംഇനുുകലമതുലഇനുുസിഡു്ുുകമാനുുഡരുുമാരായിഅ
സിസുുുുു്ുുകൊലീസ്കമുുീഷണരുുമാകരചുമതലകപുുടുതുുി.നീണുുക
രഹാരുുബരുുരണു്ുേിവസംഅെചുുതിനുരശഷംഅണുനശീകരണം
നെതുുിഹാരുുബരുുമതുുുയവയുാപാരതുുിനായിതുറനു്ുകൊടുതുുിരി
കുുുകയാണ.ുഅഴീകുുലുു,ശകുുികുളങുുരഹാരുുബറുകളുുഅെചുു
തിനാലുുനീണുുകരഹാരുുബറിലുുഅനുഭവകപുുടുനുുതിരകു്ുഒഴിവാ
കുുിമതുുുയവയുാപാരംസുഗമമായിനെതുുുനുുതിനുരവണുുിയാണു
കൊലീസികുുു രസവനംലഭയുമാകുുിയിടുുുളളത.ുതിങുുഴാഴചുരാവി
കലആറുമുതലുുവവകിടു്ുഅഞു്ുവകരയായിരുനുുുമതുുുയവിപണ
നംഉണുുായിരുനുുത.ുഇനു്ുമുതലുുപുലരുുകചുുനാലുമുതലുുഹാരുുബ
രുുനപുവരുുതുുിചു്ുതുെങുുും.ഇനു്ുമുതലുുപുലരുുകചുുനാലുമുതലുുഹാ
രുുബരുുനപുവരുുതുുിചു്ുതുെങുുും.േിവസംനുറുരോടുുുകളുുഎനുുനകു
മതുുിലാണുഹാരുുബറിലടുപുുികുുുനുുത.ുഹാരുുബറിനുസമീപതുു്
കൊലീസ്പാസ്നലുുകിയാണുമതുുുയംവാങുുാകനതുുുനുുവരുകെ
വാഹനങുുളുുഅകരതുുകുു്കെതുുിവിടുനുുത.ുരൊവിഡുമാനേ
ണുുങുുളുുപാലിചു്ുകൊണു്ുഹാരുുബറിനുളളിലുുകൊണുുുവരുനുുമ
തുുുയംവിപണനംനെതുുുനുുതിനായികയരുുകകടുുിപലരമഖലക
ളാകുുിതിരിചുുിടുുുണു്ു.

കൊറോണറോഗംവയ്ാപിക്്ാതിരിക്്ാനായി
ഹാര്്ബറ്കള്്കൊലീസിക്്്നിയനത്്്ണത്്ിലാക്്ി
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സ്ജിത.എ
ക്ഴിമന്്,മലപ്്്റം

മ ട്പ്്ിനന്്്കറകനളകഴ്കിനയ
ട്ത്്്.അലക്്ിവത്്ച്്്ഒത്

ക്്ിനവച്്വസത്ര്ങ്്ള്്ക്്ിടയില്്
നിന്്് ഓര്്മ്്കള്് വാസനിനച്്ട്ത്്്. അപ്്്വി
നന്്്ക്ഞ്്്ട്പ്്്കളില്നടഓര്്മ്്കള്്പറന്്്.

െിലസവ്പന്ങ്്ള്്ക്്്െിറക്മ്ളയക്്്ാന്്ഈ
രിരിഞ്്്വപാക്്്ഒര്സ്ഖമാണ.്അടച്്്പ്ട്്ലി
നന്്്ജാലകങ്്ള്്ത്റന്്ിടാം.വാക്്്കള്നടഓല
ത്്്ഞ്്വത്്റിഊയലാടാം.സമ്തദ്ശിലവയറ്ന്്
അംബയ്നടഉപാധികളില്്ാത്്സവ്നഹമാകാം.

പ്സര്കനഷല്്ഫില്്നിന്്്രാധികലകകള്്
പിന്്വലിച്്്.അപ്്്ഉറങ്്ിവയാആവവാ?

എഞ്്ിനീയറാകാന്്രയാനറട്ക്്്ന്്മകനന്്്
നെവിയില്്പരിവ്ക്തന്്്ാണ്്ം.

അവനന്്്ത്ര്ത്്ില്്സ്ഖംസവ്സ്്ം.
"ഏകാന്്ര'എന്്എഫ.്ബിവപാസ്്്്ിനം്മിസ്

യ് എന്്സ്്്്ാറ്്സിനം്ലഭിച്്ലലക്്്കള്്എ
ണ്്്കയാകം്. ഒറ്്നപ്്ട്് ത്ര്ത്്്കള്് എന്്്ം
വലാകഡ്ൗണില്്രനന്.്

ഇറങ്്ിവപ്ാ്കന്്മാതര്മ്ള്്ഇടമായിവീട്മാറി
യത്എന്്ാണ്?

നരരത്്ില്്രാമസം.സാധാരണക്ട്്ികള്്പ
ഠിക്്്ന്്സക്്ളില്്ടീച്്ര്്.റിട്്വയര്്ഡ്ആയനാ
രായണന്്മാസ്്്്റ്നടമകള്്ക്്്ംഅച്്നനവപാ
നലെിന്്കളം്ജീവിരവം്ലളിരം.ബിസിനസ്
രതന്്്ങ്്ള്മായിഉന്്രിയിവലക്്്പറക്്്ന്്ഹ
രിവയട്്ന്്.

ജീവിരംലാഭനഷ്്ക്്ണക്്്കള്നടപട്്ിക.
രാതഷ്്്ീയം,ക്്ബ്്്ട്ര്്...നിലംനരാടാനരപറക്്്

ന്്്."ഈവലാക്്ല്്സിവനാട്വെര്്ന്്ാനീഇങ്്
നന'... മാറാന്് വനാക്്്. ക്റ്്നപ്്ട്ത്്ല്കള്നട
വാള്്മ്നവയറ്്്മ്റിയാത്്ഇടമ്വണ്ാ്?

ഒരാള്് മനറ്ാ്രാനള ഒഴിവാക്്ി ഒര്മിച്്് ജീവി
ക്്്ക.ഈകലയവല്്വിവാഹജീവിരം.

െിന്്കള്്ക്്്രടയിടാന്്കണ്്്കള്്ഇറ്നക
അടച്്്.

അകക്്ണ്്ില്്ആര്പം.ലദനേ്രനിറഞ്്
ആകണ്്്കള്്..."ഈശവ്രാഎനന്്്കണ്്നിവപ്ാ്'.

നെമ്്ന്്മ്ടിയം്ലദനേ്രനിറഞ്്കണ്്്ക
ളം്നാടന്്ശീല്കളില്്നിറച്്മധ്രവം്തശ്ദ്്ി
ച്്്.ഒര്ദിവസംക്ട്്ികനളകളിക്്ാന്്വിട്്്.രജി
സ്്്്റിനലെിലപണികളില്്മ്ഴ്കി.

വിദ്രരയിവലക്്്കണ്്യച്്്ജനല്്ൊരിനി
ല്്ക്്്ന്്്കണ്്ന്്.യ്ണിവഫാംഷര്്ട്്്മാതര്ംപാ
ന്്്്മനറ്ാ്ര്കളര്്.എന്്ിനലഅധേ്ാപികഅത്ക
നണ്്ത്്ി.

ഇവന്്എനന്്പറ്്ിക്്്വന്ാ്?
കണ്്ാഎവന്്യ്ണിവഫാംഇടാനരവന്്ത്?
എനന്്്മ്ഖത്്്പരിയിരിക്്്ന്്വദഷേ്ത്്ിവല

ക്്്വനാക്്ിശങ്്ിച്്്അവന്്പറഞ്്്.
"രിര്മ്്ീലടീച്്ര്്...'
എനന്്്അരിശംഇരട്്ിച്്്.നിനന്്്അമ്്ക്്്എ

ന്്ാപണി?എനന്്്ശബ്്ംനപാങ്്ിവയാ...വിറക്്്

ന്്ച്ണ്്്കളില്നടവാക്്്കള്്ഇറ്്ിവീണ.്"രി
ര്മ്്ിരിര്മ്്ിഞാങ്്്ഴങ്്ി'വിറക്്്ന്്ആഉടല്്
ഞാന്്വെര്്ത്്്പിടിച്്്.

ഇടറിവീണവാക്്്കളില്്എല്്ാംവായിച്്്.
ക്ടിച്്്ക്ടിച്്്കരള്്നവന്്അച്്ന്ക്ട്്ായി

അമ്്ആശ്പതര്ിയില്്.ഒരാഴെ്യായിവീടം്ക്
ഞ്്നിയത്്ിയം്അവനന്്്ച്മലില്്.

പിന്്ീട്ഭക്്ണത്്ില്്ഒര്പങ്്്അവനായിക
ര്രിപ്ത്ര്െിയം്സവ്നഹവം്.അവനന്്്ക
ണ്്്കളില്്തപ്കാശംപരത്്ി.

അവനന്്്വീട്്ിലം്വപായി.
ഫ്്ാറ്്ിവനാട്ൊരിഅക്്രനത്്റ്്്വപാനലഭ്മി

നയനരാടാനാഞ്്്ഒര്ക്ര.
ൊരായംഊറ്്ിക്്്ടിച്്്െവച്്്ത്പ്്ിയെണ്്ി

വപാനലഒര്ര്പം.പശ്്ാത്്ാപത്്ിനന്്്ഒര്ന്
ള്്്നീര്്ആ അച്്നന്്്കണ്്ില്ണ്്്.ബാലേ്ത്്ി
നന്്്കൗത്കങ്്ള്്നകട്്കണ്്്മായിക്ഞ്്നി
യത്്ി.അട്ത്്വീട്്ിനലപണികഴിഞ്്്വന്്
അമ്്ക്്ണ്്ില്്ഒരായ്സിനന്്്നരകപര്്വ്്ം.അ
ട്ക്്ളയ്നടഇര്ട്്്വിഴ്ങ്്ിയകലത്്ില്്നവറ്
നരഇളക്്്ന്്അമ്്.വിശപ്്്ച്നട്്ട്ക്്്ന്്അ
മ്്യ്നടറ്ട്്്മാപ്്്അട്ക്്ളയില്്ഒര്ങ്്്ന്്്.

ഒര്പിടിവള്്ിക്്ായിരാധികഹരിയ്നടഅട്
വത്്ക്്്ഓടി.വഫാണില്്െര്്ച്്നപാടിപാറ്ന്്്.
അവമരിക്്ന്് തപ്സിഡന്്്ിനന്്് വകാവിഡ് നയം
പാളിവയാ...നകാവറാണക്്ാലനത്്സവ്രവ്തപ്രി
സന്്ി.സാമ്ഹികഅകലം,അടച്്്പ്ട്്ല്്,കവ്ാ
റനന്്്ന്്ഇര്ട്്ില്്നിന്്്െിലഭീകരര്പങ്്ള്്പ
ല്്ിളിക്്്ന്്്.

അദേ്ശേ്മായഒര്വവദനനപര്പ്്ായിരലയി
വലക്്്.ഉടല്്ച്ട്്്നപാള്്ിവിറച്്്.നരാണ്്യില്്
മ്ള്്ായിരറഞ്്വവദനനനഞ്്ിവലക്്ിറങ്്ി.

ഒരിറ്്്ശവ്ാസത്്ിനായിരാധികപിടഞ്്്.

ഫാത്്ിമത്്്ഹന്്െി.ബി.
ജിടിടിഐ(ടമന്്),കണ്്്ര്്

നോകഡൃൗണൃൃ

NiranjanaRajeev,
WhitefieldGlobalschool,
Bangalore.

ഉഷസിനന്്്വരാഴിമാരാംശലഭങ്്നള
ഇനന്്തര്വപര്്വിര്ന്്്വരം്
ഈരാഴ്വരയില്്.
സഖിമാവരനിങ്്ള്്ക്്്
ത്ള്്ിത്ള്മ്്്വാന്്
മധ്രാന്ഭവങ്്നളാര്ക്്നട്്ഞാന്്.
നിങ്്ള്്ക്്ായ്പാടിപാടിനയന്്
ച്ണ്്്വരള്വമ്ാ്ള്്
മധ്രരരമാംമ്ത്്ങ്്ള്്നല്്കിവല്്
നല്്സവദ്്ശങ്്ള്്നല്്കിവല്.്.

അന്ജരാജ്
ആര്്.വി
ടവഞ്്ാറമ്്്ട,്
തിര്വനന്്പ്രം

ഉഷസൃൃിനോടൃ

കവിത

ഇനിജീവിതംഇങ്്ടന

ക്ട്്ിവര

വരവായിമാരവലി

പഴയക്ട്്ായമ്ക
ള്ടടഓര്്മ്്കള്്
പങ്്്വയക്്്ാം.ക്
ട്്്കാരരാടടാപ്്ം
ക്ടം്ബരത്ാ്ടടാ
പ്്ംമ്ന്്പ്എട്
ത്്ിട്്്ള്്ടെ

ല്്ഫികള്്അയച്്്
തര.്ച്വടടടകാ
ട്ത്്ിരിക്്്ന്്രീ
തിയില്്അടിക്്്

റിപ്്്ം.

ക്്ാസവ്മറ്്്നസല
ഫി-Friendship

day.2004-2006
Humanitiesbatch.

AMHSSchool
Thirumala.Tvm

വവരമാനങ്്ള്്രിര്ത്്ിഅരിര്കള്്
വഭദിച്്്ഭീരിനക്ാ്ട്ങ്്ാറ്്്വീശ്ന്്്.
എങ്്്നിനന്്ത്്ിനീഭ്വിന്്ര്മയാം
വര്്ണ്്ങ്്ള്്ക്ത്്ിനക്്ട്ത്്്ന്്ദ്ശേ്യായ!്
കാണാനരവകള്്ക്്ാനര
മിണ്്ാനരലദവങ്്ള്്
മാളങ്്ള്്വരടിപ്്ത്ങ്്ിമരങ്്ളം്.
കണ്്്കള്്നപാത്്ിക്്ടന്്്കൺ്്നകട്്്മായ്
മണ്്ിനലസവ്ര്്ഗ്്തപ്വാെകനരാന്്്വപാല്്.
വരാല്്ക്്ില്്നമ്്ളറിവിന്്കര്ത്്്മായ്
വീവരരിഹാസങ്്ള്്രീര്്ക്്്മജയ്്രായ!്

ജയപാലന്്കാരയ്ാട്്്
ക്ടപ്്നക്്്ന്്്,
തിര്വനന്്പ്രം

അദൃശയൃദൃശയൃങൃൃളൃൃ

കവിത

ന്റ്കെന്്അമ്്ച്്ിക്്്ഓണ
പ്െവനൽ്്കിആദരിച്്്
അഷറഫ്രച്്രപടിക്്ല്്നെറ്മ്ക്്്:മലപ്്്റംനെറ്മ്ക്്്തപ്വദ
ശവത്്ഏറ്്വം്ക്ട്രല്്തപ്ായമായവി.പി.അമ്്ച്്ിക്്്നെറ്മ്
ക്്്നാട്്്കാരേ്ംക്ട്്ായമ്ഓണപ്്്ടവനല്്കിആദരിച്്്,കഴിഞ്്
വര്്ഷവം്ഇത്വോവലഅമ്്ച്്ിവയക്ട്്ായമ്ഭാരവാഹികള്്'ആ
ദരിച്്ിര്ന്്്,തപ്ായം.ന്റ്്ിപത്്്കഴിഞ്്ങ്്ിലം്അമ്്ച്്ിക്്്വ
ര്്ധകേ്ത്്ിനന്റബ്ദ്്ിമ്ട്്്കള്്ഒന്്്മില്്.മണ്്ിവനയം്ക്ഷിവയ
യം് ഏനറ സ്വനഹിച്്ിര്ന്് അമ്്ച്്ിയ്ലട ജീവിരം എല്്ാവ
ര്്ക്്്ം മാത്കയാണ.്ഈവര്്ഷവം് അമ്്ച്്ിയ്നട ഓണാ ആ
വോഷംക്ട്്ായമ്നക്്പ്്മാണ.്പത്്്വര്്ഷവത്്ളമായിഅയ
ല്്വാസിയായപച്്ായിഇസമ്ായിലിനന്റക്ടം്ബവ്ത്നോപ്്ം
പകല്്മ്ഴ്വന്്നെലവഴിക്്്ന്്്.കാഴെ്ക്്്ഇന്്്ംഒര്ക്റവം്
ഇല്്ാത്്അമ്്ച്്ിക്്്നടക്്ാനം്തപ്യാസനോന്്്മില്്.ഈവര്്ഷ
നത്്ആദരിക്്ല്്െടങ്്ില്്ക്ട്്ായമ്ഭാരവാഹികളായവിപിഖാ
ദര്്ഹാജി,മ്സര്ഫനെറ്മ്ക്്്,ഒള്്ക്്ന്്സഫീല്്,നകനകഅ
ന്്വര്്,നകഫായിസ,്ത്ടങ്്ിയവര്്വനരേ്രവ്ംനല്്കി

അമ്്ച്്ിമേക്ട്്ായമ്കസടെ്ട്്റിമ്സെ്ഫകെറ്മ്ക്്്ഷാള്്അ
ണിേിക്്്ന്്്

ത്ശ്ര:ഇലക്വത്ോണികസ്്ഉതപ്ന്്നിരമാരാക്്ളാ
യനകലവിനഇനഡസത്ട്ീസ്പ്റത്്ിറക്്്ന്്നസന
സറിങ്സാനിലറ്്സരഡിസന്പനസരവിത്്്നരര
വോമീറ്്ര വിപണിയിവലക്്്. ലകനകാണ്്് സപ്രശി
ക്്ാനരരനന്്നടംപവറച്്രപരിവോധിക്്ാനം്സാ
നിലറ്്സരഡിസന്പനസ്നെയ്്ാന്മ്ള്്സൗകരേ്
മ്ണ്്്. എട്്്ലിറ്്ര സാനിലറ്്സര കപ്്ാസിറ്്ിയ്ള്്
ഈഉപകരണത്്ിന്8900ര്പയാണ്വില.നകലവി
നന്്്33ാംവാരഷികവത്്ടന്ബന്്ിച്്ാണ്ട്ഇനവ
ൺനസനസറിങ്സാനിലറ്്സരഡിസന്പനസരവി
ത്്്നരരവോമീറ്്രവിപണിയിനലത്്ിച്്ിരിക്്്ന്്നര
ന്്്മാനനജിങ്ഡയറകറ്്്രവോജ്വരരീസ്പറഞ്്്.
വിപണവോദഘ്ാടനംനകാച്്ിയിലനടന്്്.രണ്്്ലിറ്്
രസാനിലറ്്സരകപ്്ാസിറ്്ിയ്ള്്നസനസറിങ്സാ
നിലറ്്സരനമഷീന2900ര്പക്്്ലഭേ്മാക്നമന്്്ം
അവദഹംവേ്ക്്മാക്്ി.ഒര്വരഷനത്്ഓൺലസറ്്്
വാറന്്്ിയം്ലഭേ്മാക്്്ന്്്ണ്്്.ഫാന,മികസ്ിഉളപ്്
നടയ്ള്്വയ്നടനിരമാണവ്ത്നടവകരളത്്ിലഉ
തപ്ാദനംആരംഭിച്്നകലവിനവേ്വസായവക്പ്്ി
നന്്്സംരംഭകസഹായപദ്്രിയ്നടപിന്്്ണവോ
നടയാണ്തപ്വരത്്ിക്്്ന്്ത.്കഴിഞ്്വരഷംവോ
ളാരലലറ്്ിങ്സിസ്്്്ംനിരമാണരംരവത്്ക്്്ംനകല
വിനച്വട്വച്്ിര്ന്്്.ഒര്വീട്്ിവലക്്്വവണ്്മ്ന്്്
എലഇഡിബളബം്10വാട്്്പാനലം്ഉളനപ്്നടനാ
ല്മണിക്്്രത്ടരച്്യായിഉപവോരിക്്ാവ്ന്്സി
സ്്്്ം4900ര്പക്്ാണ്വിപണിയിനലത്്ിച്്ിരിക്്്ന്്

ത.്9000ര്പയ്നടസിസ്്്്ത്്ിലഅഞ്്്എലഇഡിബ
ളബ്കളം്40വാട്്്പാനലിനം്പ്റവമഒര്വടബിള
ഫാനം്ഉളനപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.450ര്പയ്നടറീച്്ാര
ജബിളഎലഇഡിബളബം്നകലവിനതബ്ാനഡില

ലഭേ്മാണ.്നകലവിനഉപകരണങ്്ള്നടജില്്ാ,രാ
ല്ക്്്രലവിരരണത്്ിന്ഏജനസിഎട്ക്്ാനആ
തര്ഹിക്്്ന്്വരക്്്9995875874എന്്നമ്്രിലബ
ന്്നപ്്ടാം.

കെൽവിക്്്സാനിററ്്സർഡിസക്െൻസർ
വിത്്്കെർമോമീറ്്ർവിെണിയിമേക്്്

കെൽവിൻഇൻഡസട്ര്ീസ്കസൻസറിങ്സാനിററ്്സർഡിസക്െൻസർവിത്്്കെർമോമീറ്്ർപ്റത്്ിറക്്്ന്്്

ക്ന്്ംക്ളം: ത്ശ്ര സിറ്്ി
നപാലീസിനന്്് കര്രലില പ
രിപാടിയായ'മാസാണ്ത്ശ്ര
മാസ്കാണ് നമ്്്നട ജീവന'
കേ്ാംപയിന ത്ടക്്മായി. ഓ
ണക്്ാലനത്്തപ്വര്േകസാഹ
െരേ്ം കണക്്ിനലട്ത്്് നകാ
വിഡ് മഹാമാരിനയ തപ്രിവോ
ധിക്്്ന്്രിനായാണ്വിപ്ല
മായതക്മീകരണങ്്വോനടസി
റ്്ിനപാലീസ്കേ്ാംപയിനആ
രംഭിച്്ിട്്്ള്്ത.് ഇരിനന്്് ഭാര
മായി ഓനമ്്ന്്്ഡ് റിയാലിറ്്ി
സംവിധാനം ഉപവോരനപ്്ട്
ത്്ി 'മാസാണ് ത്ശ്ര മാസ്
കാണ്നമ്്്നടജീവന'എന്്
കേ്ാംപയിന ത്ശ്ര സിറ്്ി
നോലീസിനന്്്നഫയസ്ബ്്ക്്്
വപജില്നട ആരസ്്്്് 24-ന് ര
ത്്മയസംവത്പഷണംത്ടങ്്ി.
നകാവിഡ്മാനദണ്്ങ്്ളപാ
ലിച്്്നോണ്്് ഓണാവോഷം
വീട്കളിവലക്്്ച്ര്വക്്ണ്്ത്
നണ്്ന്്്ം ജനങ്്ള ഓവോര്
ത്്രം്സവ്യംപാലിക്്്ന്്നി
യതന്്്ണത്്ാലമാതര്വമതപ്രി
വോധതപ്വരത്്നങ്്ളകാരേ്
ക്്മമാക്്ാനസാധിക്്്കയ്
ള്്്എന്്്ംരവദ്്ശസവ്യംഭര
ണവക്പ്്്മതന്്്ിഎസിനോ
യര്ീനരത്്സമയസംവത്പഷ

ണത്്ിലപറഞ്്്.നപാലീസ്
സംവിധാനങ്്ള നിരബന്്
പ്രവംഅടിവച്്ലപ്്ിക്്്ന്്ഒ
ന്്നല്്ന്്്ം ജീവനന്്് സ്രക്്
യക്്്ാനണന്്്ംക്ഷിവക്പ്്ി
മതന്്്ിഅഡവ്.വിഎസ്സ്നി
ലക്മാറം് പറഞ്്്.ഓണാ
വോഷ വവളകളിലം് മാസ്ക്
ധരിക്്്ന്്തം്സാനിലറ്്സര
ഉപവോരിക്്്ന്്തം് ഉളനപ്്
നടയ്ള്് നകാവിഡ് തപ്രിവോ
ധതപ്വരത്്നങ്്നളപ്്റ്്ിജന
ങ്്ളിലഅവവോധമ്ണ്്ാക്്്
ന്്രിനം്ക്ട്്ംക്ടിയ്ള്്ആ
വോഷ പര്പാടികള തക്മീക
രിച്്്ആവോഷങ്്ളവീട്കളി
വലക്്് ച്ര്ക്്്കയ്മാണ്
കേ്ാംപയിനിനന്്് ലക്്്േം.തപ്െ
രണപരിപാടിയ്നടഭാരമായി

നവമാധേ്മങ്്ളഉളനപ്്നടപ
തര്-ദ്തശ്-തശ്വേ്മാധേ്മങ്്ളി
ല്നടയം് വോധവതക്്്രണ
തപ്െരണതപ്വരത്്നങ്്ളന
ടത്്്കയം്മളട്്ിമീഡിയസം
വിധാനമ്ള്്തപ്െരണവാഹ
നങ്്ള ഉപവോരനപ്്ട്ത്്ി
നരരത്്ിലം് പരിസര തപ്വദ
ശങ്്ളിലം്സഞ്്രിച്്്വോധ
വലക്്രണ പരിപാടികള
സംഘടിപ്്ിക്്്കയം്നെയ്്്ം.
ആളക്്്ട്്ം നിയതന്്്ിക്്്ന്്
രിന്ലമക്്്അനൗൺസ്നമ
ന്്്്ഉളനപ്്നടഫലതപ്ദമായഎ
ല്്ാസംവിധാനങ്്ളം് തപ്വോ
ജനനപ്്ട്ത്്്ന്്രാനണന്്്ം
നകാവിഡ്വേ്ാപനംരടയ്ന്്
രിന് വേ്ാപാരി സമ്ഹത്്ി
നന്്്യം് നോത്ജനങ്്ള്വട
യം് സഹകരണം ഉറപ്്ാക്്്
നമന്്്ംത്ശ്രസിറ്്ിനപാലീ
സ്കമ്്ീഷണ്രഅറിയിച്്്.ത്
ടരന്്്മളട്്ിമീഡിയസംവിധാ
നം ഉപവോരിച്്്ള്് വാഹന
തപ്െരണത്്ിനന്്്ഫ്ളാഗ്ഓഫ്
കരമംത്ശ്രസിറ്്ിനോലീസ്
കമ്്ിഷണ്രആര.ആദിരേ്യ്
ന്ക്പ്്ം ക്ന്്ംക്ളം എസി
പിടി.എസ്സിവോജ,്ത്ശ്ര
എസിപിവി.നകരാജ്എന്്ിവ
രവെരന്്്നിരവഹിച്്്.

മാസാണ്ത്ശ്ർ,മാസ്കാണ്നമ്്്ടെജീവൻ'
ത്ശ്ർസിറ്്ിടൊലീസിട്്്കര്തലിൽ

നാട്്ികസിഎഫ്
എലടിസി26ന്
മ്ഖ്യമന്ത്്ിഉദ്ഘാടനം
ചെയ്്്ം
ത്ശ്ര:ല്ല്നകാവിഡ്ഫസ്്്്്
ലലനതട്ീറ്്്നമന്്്്നസറ്്റിനന്്്
ഉദഘ്ാടനം26ന്ലവകീട്്്മ്
ന്്ിന് മ്ഖേ്മതന്്്ി പിണറായി
വിജയന നിരവഹിക്്്നമന്്്
വാരത്്ാ സവമ്്ളനത്്ില
നസന്്്രനെയരമാനക്ടിയാ
യവല്്ക്്്പഞ്്ായത്്്തപ്സി
ഡന്്്്വോ.സ്ഭാഷിണിമഹാ
വദവനഅറിയിച്്്.സിഎഫഎ്
ലടിസിയില1400നബഡ്കള
ഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്. ക്ടിനവള്്
സൗകരേ്ം, വാട്്ര ഫിലറ്്ര,
വോട്്് വാട്്ര സൗകരേ്ം, വാ
ഷിംഗ് നമഷിനസ,് ബാത്്് -
വോയലറ്്്സ,്മാലിനേ്സംസ്ക്്
രണസംവിധാനം,ടിവി,ലവ
ലഫ,എന്്ിവയം്നസന്്്റില
ഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.60വോകറ്്്ര,
100 നഴ്സ്മാര, അന്ബന്്
ആവോരേ് തപ്വരത്്കര എ
ന്്ിവര ഇവിനട തപ്വരത്്ി
ക്്്ം.64 വോയ്ലറ്്്കളാണ് ഇ
വിനട സജീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഓൺലലനായിനടക്്്ന്്ഉ
ദഘ്ാടനെടങ്്ിലമതന്്്ിനക.
നക ലഷലജ അധേ്ക്്രവ
ഹിക്്്ം. മതന്്്ിമാരായ എ.സി
നോയര്ീന,തപ്ഫ.സി.രവീതദ്്്
നാഥ,് െീഫ് വിപ്്് നക.രാജന,
ടി.എനതപ്രാപനഎം.പി,രീ
രവോപിഎംഎലഎ,എം.പി
മാര,എംഎലഎമാര,തര്ിരല
പഞ്്ായത്്് തപ്സിഡന്്്്മാര,
ജില്്ാപഞ്്ായത്്്തപ്സിഡന്്്്,
ജില്്ാകലകറ്്്രഎസ്ഷാനവാ
സ്എന്്ിവരപനങ്്ട്ക്്്ം.

താമരശ്ശ്രിചെക്്്
ശോസ്്്്ില്്ശോഷണം
രാമരവശ്്രി:തപ്വര്്ത്്നംനിര്്ത്്ിയരാമരവശ്്രിനെക്്്വോസ്്്്ി
ല്്വോഷണം.നെക്്്വോസ്്്്ിനന്റതപ്വര്്ത്്നംഅവസാനിപ്്ി
ച്്ിട്്്നണ്്ങ്്ിലം്പകല്്സമയത്്്ഒര്ജീവനക്്ാരന്്ഇവിനടഉ
ണ്്ാവാറ്ണ്്്.എന്്ാല്്രാതര്ിയില്്ജീവനക്്ാര്്ആരം്ഉണ്്ാവാ
റില്്.ഇന്്നലരാവിനലജീവനക്്ാരന്്ഇവിനടഎത്്ിയവപ്്ഴാണ്
വാരില്കള്്ത്റന്്നിലയില്്കനണ്്ത്്ിയത.്ഉടനനവമല്വദ്ോ
രസ്്നരഅറിയിക്്്കയം്നോലീസില്്പരാരിനല്്ക്കയം്
നെയത്.്നോലീസ്സ്്ലനത്്ത്്ി.ഉന്്രഉവദ്ോരസ്്നരത്്ി
വറ്്്്ക്്്റജിസ്്്്ര്്പരിവോധിച്്ാനലഎന്്ാണ്വോഷണംവോയ
നരന്്് വേ്ക്്മാക്കയ്ള്്്.അനാഥമായി കിടക്്്ന്് നെക്്്
വോസ്്്്ിവോട്വെര്്ന്്്ള്്65നസനവ്ോളംഭ്മിഉപവോരനപ്്ട്
ത്്ിഫയര്്വസ്്്്ഷന്്സ്്ാപിക്്ണനമന്്്ം,വാടകനകട്്ിടത്്ില്്
തപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്സര്്ക്്ാര്്ഓഫീസ്കളം്ഇവങ്്ട്്്മാറ്്ാവ്ന്്
രാനണന്്്ംനാട്്്കാര്്വനരനത്്രനന്്ആവശേ്നപ്്ട്്ിര്ന്്്.രാ
തര്ിയായാല്്നെക്്്വോസ്്്്്പരിസരംസാമ്ഹേ്വിര്ദ്്ര്നടരാ
വളമായിമാറ്കയാണ.്

കരിപ്്്രില്്
സ്വര്്ണംപിടിക്ടി
കരിപ്്്ര്്:വിമാനത്്ാവളത്്ി
ല്്വന്്സവ്ര്്ണവവട്്.രണ്്്യാ
തര്ക്്ാരില്്നിന്്ായിഒര്കി
വോ850തര്ാംസവ്ര്്ണംകസ്്്്ം
സ് പിടിക്ടി. റിയാദില്് നി
നന്്ത്്ിയവോഴിവ്ക്ട്നോ
ട്വള്്ിസവ്വദശിടി.പി.ഷാരീ
ഖ്എന്്യാളില്്നിന്്ായിഒ
ര്കിവോ700തര്ാംസവ്ര്്ണമാ
ണ് പിടിക്ടിയത.് എമര്്ജ
ന്്സിലാംപിനലബാറ്്റിയില്്
ഒളിപ്്ിച്് നിലയിലായിര്ന്്്
സവ്ര്്ണക്്ട്്കള്്.81ലക്്ംര്
പ വിലമരിക്്്ന്് സവ്ര്്ണമാ
ണിത.്ദ്ബായില്്നിനന്്ത്്ി
യ മനറ്്ര് യാതര്ക്്ാരനില്്
നിന്്്ം150തര്ാംസവ്ര്്ണമാണ്
പിടിക്ടിയത.് കാസര്്വോഡ്
ബണ്്ിച്്ാല്് സവ്വദശി ഇസമ്ാ
യിലാണ് പിടിയിലായത.്
38,000 ര്പയ്നട വിവദശനി
ര്്മിരസിരരറ്്്ംഇയാളില്്നി
ന്്്പിടിക്ടി.
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